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 پیرو-کنترل آرایش گروهی بالگردهای بدون سرنشین به روش رهبر
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چكیده
. الگوريتم کنترلی جديدی برای تشكيل آرايش هندسی مطلوب توسط گروهی از بالگردهای کوچك بدون سرنشين ارائه شده است،در اين مقاله
 نيروی محوری روتور، نيروی محوری روتور دم. معادالت ديناميكی حاکم بر هر پرنده استخراج شده است، اويلر-ابتدا با استفاده از روش نيوتن
 بهمنظور کنترل آرايشبندی از روش مبتنی بر. زاويه انحراف طولی و زاويه انحراف عرضی روتور اصلی ورودیهای کنترلی هر بالگرد است،اصلی
 سپس با استفاده از روش کنترل مود. برای اين منظور معادالت حرکتی پيرو نسبت به رهبر بهدست آمده است، پيرو استفاده شده است-مدل رهبر
 عكسالعمل مناسبی از خود، هر روبات متناسب با اطالعاتی که از بقيه روباتها بهدست میآيد. کنترلر سطح پايين طراحی گرديده است،لغزشی
 در انتها نتايج، برای سنجش دقت الگوريتم کنترلی ارائهشده.نشان میدهد و در موقعيت و جهتگيری مناسب نسبت به ساير پرندهها قرار میگيرد
.شبيهسازی آورده شده است
 کنترل مود لغزشی، پيرو- مدل رهبر، اويلر- روش نيوتن، بالگردهای کوچك بدون سرنشين:واژههای کلیدی

Formation Control of Unmanned Helicopters by Leader- Follower Method
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ABSTRACT
In this article, for constructing a desired formation by a group of unmanned small helicopters, a novel control algorithm
is presented. Firstly, by using Newton-Euler method, dynamics equations of motion of one helicopter is derived. Main
rotor thrust, tail rotor thrust, longitudinal and lateral tilt angles of main rotor are four control inputs of each agent.
Leader-follower method is used for controlling the formation of agents, for this purpose, motion of the follower relative
to leaders is derived. Then, sliding mode control (SMC) method is used to design a lower level controller. Each agent
does appropriate reactions and adjusts its relative distances and directions according to the information which are
received from others. For evaluating the presented control algorithm, simulations results is shown at the end.
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 -1مقدمه

فهرست عالئم و اختصارات


زاویه اویلر (حول محور طولی)rad ،




حرکت هماهنگ درست مانند آنچه که در حيوانات دیده

زاویه اویلر (حول محور جانبی)rad ،

میشود ،یك ابزار بسيار مفيد برای هدایت و کنترل

x
y

z

زاویه اویلر (حول محور عمودی)rad ،
مولفه سرعت زاویهای حول محور طولیrad/s ،
مولفه سرعت زاویهای حول محور جانبیrad/s ،
مولفه سرعت زاویهای حول محور عمودیrad/s ،

مجموعههای مصنوعی از ماشينها ،حسگرهای متحرک و
سامانههای روباتيكی میباشد .پيشرفتهای اخير در زمينه
شبكههای بیسيم و دستاوردهای جدید در توليد روباتهای
متحرک مجهز به حسگرهای متفاوت ،رویكرد جدیدی در باب



بردار سرعت زاویهایrad/s ،



بردار زوایای اویلرrad ،

T
TT

نيروی محوری روتور اصلیN ،

روباتيكی باز کرده است .در این دیدگاه ،تقسيم کار بين

نيروی محوری روتور دمN ،

روباتها بهعنوان هدف در نظر گرفته میشود .معموال

a

زاویه انحراف طولی روتور اصلیrad ،

فعاليتهای هماهنگ ،با استفاده از ارتباط اندک موجود بين

b
lr

زاویه انحراف عرضی روتور اصلیrad ،
فاصله مرکز روتور اصلی از مرکز جرم بالگردm ،

عاملها انجام میشود .یك حسن ذاتی این سامانهها ،مقاومت

lt

فاصله مرکز روتور دم از مرکز جرم بالگردm ،

m
g

جرم بالگردkg ،

افزایش تعداد روباتها و تقسيم کار بين آنها در سامانههای

آنها در برابر خطای یكی از روباتها میباشد .بهعالوه رفتار
هماهنگ عاملها ،سامانه را قادر به انجام کارهایی میسازد که
بهوسيله روباتهای منفرد امكانپذیر نيست .بهعنوان مثال

2

شتاب گرانشm/ s ،

m

ماتریس ممان اینرسی بالگردkg.m ،

بهجای ساخت یك روبات بزرگ و پيچيده برای انجام عملياتی

گشتاور توليد شده توسط روتور اصلیN.m ،

مشخص میتوان از چند روبات سادهتر که با همكاری یكدیگر

d
l13

فاصله نقطه کنترلی از مرکز جرم پرندهm ،

میتوانند آن عمليات را انجام دهند استفاده کرد .دستههای

فاصله پرنده پيرو نسبت به رهبر یكm ،

روباتيكی میتوانند در زمينههای گوناگونی نظير عمليات

l 23

فاصله پرنده پيرو نسبت به رهبر دوm ،

جستوجو و نجات ،حفاظت و نگهبانی وکاربردهای نظامی

I

2

123

زاویه ایجاد شده بين نرمال صفحه آرایش و سطح افق،

D

rad
نيروی پسا اعمال شده به پرندهN ،

مقایسه با روباتهای زمينی دارند .بهخصوص بالگردها نوعی از

k

ضریب آیرودیناميكی گشتاور خمشی روتور اصلی،

وسایل پرنده هستند که برتری خاصی در نوع حرکت دارند.

N.m/rad

ویژگیهایی از قبيل :برخاستن و فرود درجا ،پرواز در حالت

R

ماتریس تبدیل از دستگاه بدنه به دستگاه اینرسی

بهکار گرفته شود .روباتهای پرنده ،فضای حرکتی بزرگی در

سكون (تثبيت مكان) ،پرواز با سرعت کم ،پرواز در همه جهات

زیرنویس و باال نویس

و ...بهطور کلی در هر جاییکه مانورپذیری پایين هواپيما و

دستگاه بدنه
دستگاه اینرسی
روتور اصلی
روتور دم
نقطه کنترلی
مقدار مطلوب
بردار
ماتریس

احتياج به فرودگاه مانع استفاده از هواپيما میشود تنها گزینه

b
0
m
T
p
d




بالگرد میباشد .بالگردهای بدون سرنشين بهدليل نسبت رانش
به وزن باال دارای چابكی فوقالعادهای نسبت به بالگردهای
بزرگ میباشند .این قابليت یكی از مهمترین قابليتهای
بالگردهای بدون سرنشين میباشد .پژوهشهای بسياری
تاکنون بر روی این بالگردها انجام شده است که از جمله آنها
میتوان به مدلسازی دیناميكی بالگردهای بدون سرنشين
3

توسط وای [ ،]3شناسایی سيستم این پرندهها توسط کيم و

1- Wie, B

تخمين کنترل آرایش گروهی بالگردهای بدون سرنشين به روش رهبر -پيرو

دان ،]2[ 3کنترل بالگردها توسط ایان و کيمون ]1[ 2اشاره
کرد.
در سالهای اخير ،کنترل آرایش مورد توجه پژوهشگران قرار
گرفته است .روشهای گوناگونی برای کنترل آرایش معرفی و
نقاط ضعف و قوت آنها نشان داده شده است .مشتاق 1و
همكارانش [ ]4به کنترل و تخمين متغيرهای سه روبات
شبهخودرو برای انجام ماموریت گروهی با آرایش خاص
پرداختند .در این سامانه از روش رهبر -پيرو برای تخمين
وضعيت روبات رهبر توسط روبات پيرو استفاده شده است.
پينتو ]5[ 4به کنترل آرایش هندسی تعدادی روبات شبهخودرو
با استفاده از یك رهبر پرداخت .در این تحقيق فرض شده که
هر روبات یك رهبر دارد و این رهبر زنجيرهوار ادامه مییابد.
رهبر اصلی وظيفه هدایت کل گروه را بر عهده دارد.
پورمحمدی و صيادی [ ]0برای کنترل آرایش تعدادی روبات
چرخدار با دیناميك غيرهولونوميك از روش مبتنی بر
رهبر-پيرو بهصورت سلسله مراتبی استفاده کردند و از یك تابع
پتانسيل پيشنهادی نيز بهمنظور ایجاد یك شتاب مطلق
مطلوب جهت جلوگيری از برخورد روباتها با یكدیگر و موانع
محيطی استفاده کردند .صيادی و همكاران [ ]7به طراحی
یك کنترلر غيرمتمرکز برای یك گروه روبات چرخدار
شبهخودرو که به دنبال هدفی متحرک بودند ،پرداختند .روینی
و آنجلو ]8[5از روش شبكه عصبی برای کنترل و هماهنگی
هواپيماهای کوچك بدون سرنشين بهره گرفتند .وانگ 0و
همكارانش [ ]3یك روش کنترلی برای کنترل گروهی
بالگرد بر مبنای رهبر -پيرو معرفی کردند .کنترلر برپایه روش
ماتریس وزنی شبهمعكوس و فضای تهی طراحی شده و از
کنترلر  PDبرای کنترل آرایش استفاده شده است.
با توجه به اهميت روز افزون گروه روباتها و بهخصوص نوع
بالگردها بهواسطه برتریهای خاص حرکتی ،در این مقاله به
کنترل آرایش گروه بالگردها با استفاده از روش رهبر -پيرو
پرداخته شده است .در قسمت بعد ،مدل دیناميكی پرنده و
سينماتيك نسبی حرکت بين رهبر و پيرو شرح داده شده است
و سپس در بخش  ،1کنترلر سطح پایين مناسب با استفاده از
1- Kim Sung, K., and Dawn M. Tilbury
2- Ioannis, A.R. and Kimon, P.V
3- Moshtagh, N
4- Pinto, T
5- Ruini, F. and Angelo, C
6- Wang, B
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روش کنترل مود لغزشی طراحی شده است .نتایج
شبيهسازیها در بخش  4نشان داده شده است.
 -2مدلسازی سینماتیکی و دینامیکی
در این قسمت ،ابتدا معادالت دیناميكی حرکت بالگرد بيان
شده است در ادامه ،برای تخمين وضعيت روبات رهبر توسط
روبات پيرو ،معادالت حرکت نسبی بالگردها نسبت به یكدیگر
شرح داده شده است.
 -1-2معادالت دینامیکی بالگرد
با توجه به پيچيدهبودن مدلسازی کامل بالگرد ،برای
پيشبينی رفتار بالگرد در کاربردهای اوليه و معمول از
مدلهای سادهتر استفاده میشود .در این پژوهش فرض بر این
است نيروی محوری روتور دم ،77نيروی محوری روتور اصلی، 8
36
زاویه انحراف طولی  3و زاویه انحراف عرضی روتور اصلی
به طور مستقيم قابل کنترل و تنظيم هستند .نيروها و
گشتاورهای اعمالشده به جسم از سه منبع نشات میگيرند:
اینرسی ،جاذبه و آیرودیناميكی .با ترکيب این سه منبع در
معادله نيوتن -اویلر ،معادالت حرکت جسم حاصل خواهد شد.
8

3

شمای کلی پرنده در شكل  1نشان داده شده است.

شکل ( :)1شمای کلی بالگرد [.]36
نيروها و گشتاورهای اینرسی و آیرودیناميكی در دستگاه
بدنه بيان می شوند .در نتيجه باید این نيروها و گشتاورها را به
دستگاه اینرسی بازگرداند .زوایای اویلر   ، و  زوایای بين
دستگاه بدنه و اینرسی را بيان میکنند .با استفاده از زوایای

7- Tail Rotor Thrust
8- Main Rotor Thrust
9- Longitunal Tilt Angle
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اویلر ،امكان محاسبه ماتریس تبدیل از دستگاه بدنه به دستگاه
اینرسی وجود دارد.
()3

 s 

s  c 
cc 

c  s
s  s  s  c  c
c s  s  s c

c  c


R   s  s  c  c  s
 c  s  c  s  s


که در آن sin ،و  cosبه اختصار با  sو  cنمایش داده
شدهاند.
با استفاده از ماتریس دوران و ترکيب آن در معادالت
نيوتن -اویلر ،در نهایت معادالت حرکت پرنده بهصورت زیر
بهدست آمده است.
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در روش فاصله -فاصله ،هدف نگهداری فاصله مطلوب
 l d 13و  l d 23بين روبات پيرو و دو روبات راهنمای نظير آن
روبات میباشد .برای این منظور ،سينماتيك نسبی حرکت بين
پيرو و دو رهبر نوشته شده است .شكل  ،2سامانه متشكل از
سه پرنده مجاور را در یك آرایش دلخواه نشان میدهد .فاصله
نقطه کنترلی پرنده پيرو شمارة  ) p 3 ( ،1از نقطه کنترلی دو
رهبر مجازی شمارههای  3و  p1 ( ،2و  ،) p 2بهترتيب  l13و
 l 23است 123 .زاویه بين نرمال صفحه آرایش 1سه پرنده و
32

صفحه افق است .با استفاده از این سه مختصه ،موضعگيری
پيرو نسبت به دو رهبر در فضا به درستی مشخص شده است.
صفحه آرایش  p1 p 2 p3و دستگاه مختصات آن  f در
شكل  2نشان داده شده است .این دستگاه ،بر اساس موقعيت
سه پرنده تعریف میشود ،در نتيجه هنگامیکه سه پرنده
جابجا میشوند ،موقعيت و جهت این دستگاه نيز تغيير
میکند .برای محاسبه سينماتيك نسبی ،مشخصات این
دستگاه مورد نياز است .از اینرو ابتدا دستگاه صفحه
شكلگيری را تعریف ،سپس سرعت وشتاب زاویهای مربوط به
آن را محاسبه میکنيم .در نهایت با استفاده از آنها و حرکت
نسبی بين پرندهها ،نرخ تغييرات فواصل نسبی و زوایه نرمال
صفحه آرایش بهدست آمده است .بردارهای یكه دستگاه
شكلگيری را بهصورت زیر تعریف میکنيم:
()7

 tanبه اختصار با  tنشان داده شده است.

, n 2  n 3 n 1

13
13

l 12 l
l 12 l

, n 3

12
12

l
l

n 1

زوایه نرمال صفحه آرایش را بهصورت زیر تعریف میکنيم:
 -2-2معادالت حرکت پرنده پیرو نسبت به رهبر روش
فاصله -فاصله
دو الگوریتم کنترلی مهم مورد استفاده بر اساس روش
رهبر -پيرو عبارتند از :کنترل زاویه -فاصله

3

36

()8
()3

0
0

l 12 k
l 12 k

n r

)123  cos ( n r, n 3
1

و کنترل

فاصله -فاصله . 2با استفاده از این دو روش میتوان
33

شكلگيریهای مطلوب را بهدست آورد .معموال پرندههای واقع
در لبه شكلگيری ،با استفاده از روش  l  فاصله نسبیشان
را با پرنده جلویی کنترل میکنند .بالگردهای دیگر با استفاده
از روش  l  lمیتوانند فاصله نسبیشان را با بالگردهای کناری
و جلویی تنظيم میکنند.

شکل ( :)2شمای کلی سه پرنده در یك آرایش فاصله-فاصله،
 p1رهبر یك p 2 ،رهبر دو و  p 3پرنده پيرو.

1- l  
2- l  l

3- Formation Frame

01

تخمين کنترل آرایش گروهی بالگردهای بدون سرنشين به روش رهبر -پيرو

سرعت زاویهای و شتاب زاویهای دستگاه شكلگيری ،بيان شده
در همان دستگاه بهصورت زیر است.
()36

f (f )  123 n1  f 2 n2  f 3 n3

()33

f (f )  123 n1  f 2 n2  f 3 n3

()35

سرعت زاویهای و شتاب زاویهای دستگاه آرایش با توجه به
سرعت نسبی و شتاب نسبی بين رهبر  3و رهبر ،2بهصورت
زیر بهدست آمده است.
()32
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 R 0fماتریس تبدیل از دستگاه شكلگيری به دستگاه زمين
است.
حال که محاسبات مربوط به دستگاه آرایش انجام شده
است ،با در نظر گرفتن سينماتيك نسبی بين پيرو و هریك از
دو رهبر ،نرخ تغييرات پارامترهای کنترلی ،بهصورت زیر
بهدست آمده است.

()34

 l13 


1
) (f
) (f
) (f
)   f 3 l13   A 3 (ac 3  3  d  N 1  M 1
 

 123 
0
 cos  13  sin  13



A 3   sin  13 cos  13
0
,
 0
0
l13 sin  13 

) N 1  3( f )  (3( f )  d ( f ) )  ap 1( f
,

) (f
13

)  2f ( f )  l

) (f
13

 f ( f )  (f ( f )  l

M 1  [0 0   f 2 l13 cos  13 ]T

زمانیکه  l13و   13مخالف صفر باشند A 3 ،معكوسپذیر است.

 l 23 


1
) (f
) (f
) (f
)   f 3 l 23   A 4 (ac 3  3  d  N 2  M 2
  
 123 
0
 cos  23  sin  23



A 4   sin  23 cos  23
0
,
 0
0
l 23 sin  23 

) N 2  3( f )  (3( f )  d ( f ) )  ap 2 ( f
,

) (f
23

)  2f ( f )  l

) (f
23

 f ( f )  (f ( f )  l

M 2  [0 0   f 2 l 23 cos  23 ]T

زمانیکه  l 23و   23مخالف صفر باشند A 4 ،معكوسپذیر
است.
هنگامیکه   13یا   23صفر باشند ،پرندهها بر روی یك خط
قرار میگيرند .در این حالت برای کنترل بالگردها ،باید از دو
کنترلر فاصله -زاویه بهره جست.
 y 2  [l13 l 23 123 ]Tرا بهصورت ترکيبی از معادالت
( 34و  )35و به شكل استاندارد مینویسيم.
()30

 l13 
 l 23 




y 2  C 3   f 3 l13   C 4   f 3 l 23 
 

 

 123 
 123 
1 0 0
0 0 0




C3  0 0 0,
C4  0 1 0
0 0 1
0 0 0





 -3-2روش فاصله -زاویه
در این روش ،فاصله نسبی و جهتگيری پرنده نسبت به رهبر
در فضا کنترل میشود .این روش بيشتر برای آرایشهای
خطی در فضا مناسب است و پرنده پيرو تنها با یك پرنده دیگر
بهعنوان رهبر در ارتباط است .شكل  ،3سامانه متشكل از دو
پرنده مجاور را در یك آرایش نشان میدهد .همانگونهکه در
شكل نشان داده شده است ،پرنده  3رهبر و پرنده  2پيرو

است l12 .فاصله دو پرنده در صفحه افق 12 ،زاویه دید و
 z 12اختالف ارتفاع نقاط کنترلی است.
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طراحی کنترلر هریك از دو مدل فاصله -فاصله و فاصله -زاویه
شرح داده میشود.
 -1-3روش فاصله -فاصله

شکل ( :)3نمایش کلی پيكربندی روش  . l  دستگاه 3
رهبر ،دستگاه  2پيرو است .نقاط کنترلی با  pنمایش داده
شده است.
برای برقراری ارتباط بين پارامترهای دستگاه آرایش و
متغيرهای حالت پرنده از تحليل سينماتيك نسبی بين پرندهها
بهره میگيریم .با در نظر گرفتن سينماتيك نسبی بين پيرو و
رهبر ،نرخ تغييرات پارامترهای کنترلی ،بهصورت زیر بهدست
آمده است.
] y 1  A11[R10T (ac 2 (0)  R 20 (2(2)  d (2) ))  B 0  B 1

()37

0

0
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l12s 12
l12c 12
0

 c 12

A1   s 12
 0


 l12 
 
y 1   12  ,
z 
 12 

 2l1212 s 12  l1212 c 12 


B 1   2l1212c 12  l1212 2s 12 


0


T
)(0
)(2
])) )B 0  R 01 [a p 1  R 02 (2  (2(2)  d (2

کنترلر طراحی شده ،باید ورودیهای سامانه را بهنحوی تعيين
کند که پرنده بهسمت آرایش مورد نظر برود.
در گام اول ،برای استفاده از کنترل مود لغزشی ،معادالت
بهفرم استاندارد ورودی -خروجی 3نوشته شده است.
31

) ) y 2  (C 3 A 31  C 4 A 4 1 )(ac 3( f )  3( f )  d ( f

()38

برای جداکردن 2ورودیهای سامانه در معادله دیناميكی
حرکت پرنده ،ابتدا مقدار زوایای طولی و عرضی روتور اصلی را
اندک فرض کرده و معادالت دیناميكی حرکت خطیسازی
شده اند .از آنجاییکه مقدار انحراف این زوایا در بالگردها
محدود است ،این فرض منطقی بهنظر میرسد.
34

ac 3(0)  C 1u  D1 W 1

()33

))  1(1)  (l12  z 12 )  1(1)  (1(1)  (l12  z 12
)  21(1)  (l12  z 12

در تحليل هر مسأله کنترلی ،یك اختالف یا عدم مطابقت بين
طرح واقعی و مدل ریاضی توسعهیافتهشده برای طراحی
کنترلر ،وجود دارد .این عدم تطابق ممكن است مربوط به
دیناميكهای مدلنشده سامانه و یا تغيير و عدم ثبات در
پارامترهای سامانه و یا بهدليل سادهسازیهای انجامگرفته در
شبيهسازی رفتار پيچيده طرح به یك مدل ساده شده ،باشد.
همچنين ،وجود اغتشاشات و عدم قطعيتهای موجود در
سامانه ،مستلزم این است که کنترلر طراحیشده ،با وجود این
عدم تطابق بين طرح واقعی و مدل ،در کاربردهای واقعی نيز،
پایداری الگوریتم کنترلی را ضمانت نماید .از اینرو عالقه
شدیدی به توسعه روشهای کنترل مقاوم برای حل این
مشكالت بهوجود آمده است .متد کنترلی مود لغزشی یكی از
این روشها است .در ادامه ،استفاده از این روش کنترلی برای

a c 3( f )  R 0f T a c 3(0) ,

) )3( f )  d ( f )  R 0f T R 03 ( 3(3)  d (3

2

 -3طراحی کنترلکننده مود لغزشی

)  C 3 A31 (N 1  M 1 )  C 4 A 4 1 (N 2  M 2
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0
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D 2  [I (3  I 3 )]  d

در نهایت فرم استاندارد معادله ورودی -خروجی پارامترهاای
آرایش بهفرم زیر بهدست آمده است.
y 2  f 3  b 3u

) f 3  (C 3 A31  C 4 A 4 1 )(R f 0T (D1 W 1

()23

)  R f 0T R 30 D 2 )  C 3 A 31 (N 1  M 1
C 4 A 4 1 (N 2  M 2 ),
b 3  (C 3 A 31  C 4 A 4 1 )(R f 0T C 1  R f 0T R 30C 2 ),

1- Input- Output
2- Decouple

تخمين کنترل آرایش گروهی بالگردهای بدون سرنشين به روش رهبر -پيرو

برای کاملکردن معادله ورودی -خروجی و استفاده از روش
کنترلی مود لغزشی ،دیناميك مربوط به حرکت دورانی یاو
بهعنوان خروجی آخر به معادله استاندارد شده اضافه شده
است.
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)
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y  f1  b1u
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T
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()28

y  f b u

حال که معادالت هریك از دو روش ،بهفرم استاندارد تبدیل
شده است ،میتوان کنترلر مناسب را طراحی کرد .از آنجاکه
فرم کلی معادالت هریك از دو روش ،یكسان است ،طراحی
کنترلر برای حالت کلی انجام شده است .چهار سطح لغزش
بهفرم ماتریسی زیر تعریف شده است.

 -2-3روش فاصله -زاویه
در اینجا نيز برای اینکه معادالت بهفرم استاندارد برای استفاده
از قانون کنترلی در بيایند ،ابتدا مقدار زوایای طولی و عرضی
روتور اصلی در معادالت دیناميكی حرکت پرنده اندک فرض
شدهاند.
ac 2(0)  C1u  D1  W1

()25
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2(2)  d (2)  C2u  D2

1
1

برای کاملکردن معادله ورودی -خروجی ،همانند روش
فاصله -فاصله ،دیناميك مربوط به حرکت دورانی یا و بهعنوان
خروجی آخر به معادله استاندارد شده اضافه شده است.

,

معادله کامل ورودی -خروجی بهشكل زیر بهدست آمده
است.
()21

در نهایت فرم استاندارد معادله ورودی -خروجی پارامترهای
آرایش بهفرم زیر بهدست آمده است.

r

()23

s  y s

) s r  y d  ( y  y d

 ماتریس قطری با درایههای مثبت است.
کنترلر باید بهگونهای طراحی شود که سطوح لغزش بهسمت
صفر برود و صفر بماند ،بهگونهای که خطا به صفر ميل کند و
پارامترهای کنترلی بهسمت مقادیر مطلوب سير کنند .میتوان
نشان داد که قانون کنترلی زیر این وظيفه را به درستی انجام
میدهد.
)) u  bˆ1 (fˆ  s r  K sgn(s

()16

 ، Kماتریس قطری با مقادیر مثبت است .با استفاده از تابع
لياپانوف

1 T
s s
2



Vو تعریف پایداری و با توجه به شرط

ميلکردن سطوح لغزش به صفر ،مقادیر بهره  Kبهدست
آمده است.
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()13

 و  Fعدم دقت بر روی پارامترهای سامانه هستند که
بهصورت زیر تعریف شدهاند.


()12

m

bbˆ 1  I

f  fˆ  F

 -4نتایج شبیهسازی

در شبيهسازی فرض شده است باد در جهت  yبدنه،
میوزد برای تخمين اثر باد ،سطح مقابل باد پرنده را بهشكل
یك مستطيل ،به عرض  Hو طول  Lدر نظر میگيریم .با
این فرض ،نيروی مورد نظر بيشتر از نيروی واقعی بهدست
میآید  .چگالی هوا و  Vسرعت باد است.
جدول ( :)2پارامترهای استفاده شده برای تخمين نيروی باد.

پرنده انتخاب شده ،از نوع ایكاروس است .در جدول  1مقادیر

مقدار

پارامتر

پارامترهای مورد استفاده در شبيهسازیها نشان داده شده
است [.]33

6/2

) H (m

6/2

) L (m

5

) V (m / s

3/1

)  (kg / m 3

جدول ( :)1مقادیر پارمترهای بالگرد [.]33
مقدار

پارامتر

3/10

) m (kg

) I xx (kg .m 2

6/317
6/223

2

6/6121

2

) I zz (kg .m

6/3

) l r (m

6/015

) l t (m

6/6378

) K m ( Nm / N

6/336

) I yy ( kg .m

Helicopter Length  m

6/375

) k ( N .m / radian

در نهایت با استفاده ازمعادله  13و درنظر گرفتن عدم
قطعيتها و پارامترهای پرنده ،بهرههای کنترلی به دست آمده
است.
تغييرات فاصله نسبی پرنده پيرو به سمت مقادیر مطلوب
نسبت به هر یك از دو رهبر در شكل  4نشان داده شده است.
تغييرات زاویه یاو پيرو و نرمال صفحه آرایش نيز در شكل 5
نشان داده شده است.
حرکت کلی پيرو در فضا نسبت به دو رهبر ایجاد آرایش
مثلثی مطلوب در شكل  6نشان داده شده است .همانگونهکه

 -1-4روش فاصله -فاصله
پرنده از حالت سكون از نقطه ( 32و 36/5و )6با شرایط اوليه
زاویهای ) ( (0)  0,  (0)  0,  (0)  0شروع به حرکت
میکند .حرکت دو رهبر ،در شبيهسازیها سينوسی در نظر
گرفته شده است .هدف پرواز پرنده پيرو در ارتفاع یكسان
نسبت به دو رهبر است به گونهای که فاصله  36متر را نسبت
به هریك از دو رهبر حفظ کند و صفحة عبوری از سه پرنده به
موازات صفحة افق باشد.
برای محاسبه بهرههای کنترلی ،مقدار عدم دقت پارامترها

انتظار داشتيم ،پرندهها به آرایش صفحهای دلخواه رسيده و
حرکت خود را با آرایش مذکور ادامه دادهاند.

 %5از مقادیر واقعی (جدول  )1در نظر گرفته شد.
()11

0 
1 0 0
0 1 0
0 

,
0 0 1.5 0 


0 0 0 0.8
  [1 ,1 ,1 ,1]T

شکل ( :)4تغييرات فاصله نسبی پرنده پيرو نسبت به رهبر 3
و 2بهسمت مقادیر مطلوب.
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تخمين کنترل آرایش گروهی بالگردهای بدون سرنشين به روش رهبر -پيرو

شکل ( :)5تغييرات زوایای یاو و نرمال صفحه آرایش بهسمت
مقادیر مطلوب.

شکل ( :)8تغييرات زوایای انحراف طولی و عرضی.
 -2-4روش فاصله -زاویه
در شبيهسازیها ،فرض شده است که پرنده از حالت ساكون از
نقطااااااه ( -5و  5/5و  )6/3و بااااااا شاااااارایط اوليااااااه
زاویااهای ) ( (0)  0,  (0)  0 , (0)  0شااروع بااه
حرکت کرده اسات .حرکات رهبار ،همانناد مرحلاه پايش ،در
شبيهسازیها سينوسی در نظر گرفته شده اسات .مقادار عادم
دقت پارامترها اینبار نياز %5 ،از مقاادیر واقعای (جادول  )1در

شکل ( :)6حرکت پيرو نسبت به رهبر 3و  2و ميلکردن به
سمت آرایش مثلثی مطلوب.

نظر گرفته شده است .هدف حرکت پرنده پيرو در راستای رهبر
و در فاصله  5متری و در ارتفاع  3متر نسبت به آن است.
()14

ورودیهای کنترلی پرنده پيرو در شكلهای  7و  8نشان داده
شده است .طبق انتظار ،ورودیها کراندار و محدود و منطقی
هستند .همانگونهکه انتظار داشتهایم مقادیر زوایای انحراف
طولی و عرضی اندک بوده که بيانکننده منطقیبودن فرض
صورتگرفته برای سادهسازی معادالت دیناميكی است.

شکل ( :)7تغييرات نيروی محوری روتور دم و نيروی محوری
روتور اصلی.

1.6 0 0 0 
 0 2 0 0
,

 0 0 3 0


 0 0 0 1
  [3 , 2.5 , 2 ,1.4]T

تغيير فاصله نسبی و ارتفاع نسبی پرنده پيرو نسبت به رهبر
بهسمت مقادیر مطلوب در زمانی محدود ،در شكل  9نشان
داده شده است.

شکل ( :)9تغييرات فاصله  l12و ارتفاع  z 12پيرو نسبت به
رهبر بهسمت مقادیر مطلوب.
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تغييرات زاویه یاو پرنده پيرو و جهتگيری این پرنده نسبت
به پرنده رهبر در شكل  11نشان داده شده است.

شکل ( :)12تغييرات نيروی محوری روتور دم و نيروی
شکل ( :)11تغييرات جهتگيری پيرو نسبت به رهبر و زاویه
یاو پرنده پيرو بهسمت مقادیر مطلوب.
حرکت کلی پرنده پيرو در فضا نسبت به رهبر و رسيدن به
آرایش مطلوب ،در شكل  11نشان داده شده است .طبق انتظار
پرنده پيرو به آرایش مطلوب نسبت به پرنده رهبر رسيده و با
جهتگيری مورد نظر نسبت به رهبر به حرکت خود ادامه
میدهد.

شکل ( :)11حرکت کلی پيرو نسبت به رهبر.
ورودیهای کنترلی پرنده پيرو در شكلهای  12و  13نشان
داده شده است .طبق انتظار ،ورودیها کراندار و محدود و
منطقی هستند .همانگونهکه انتظار داشتهایم مقادیر زوایای
انحراف طولی و عرضی اندک بوده که بيانکننده منطقیبودن
فرض صورتگرفته برای سادهسازی معادالت دیناميكی است.

محوری روتور اصلی.
همانطوریکه در نتایج شبيهسازیها مشاهده شد ،ردیابی
ورودی مرجع برای هریك از دو روش بهخوبی انجام گرفته
است و بالگرد پيرو بهخوبی رهبر را دنبال کرده است.
ورودیهای کنترلی پرنده نيز منطقی بهنظر میرسند و طبق
انتظار ،زوایای انحراف طولی و عرضی برای هریك از دو روش
اندک هستند که خود تایيدی بر فرض اوليهای که برای
طراحی کنترلر استفاده شد ،است.

شکل ( :)13تغييرات زوایای انحراف طولی و عرضی.
 -5نتیجهگیری
در این پژوهش ،کنترل گروهی بالگردها بهروش رهبر -پيرو
برای دو روش فاصله -فاصله و فاصله -زاویه مورد بررسی قرار
گرفت .روباتهای گروه همگی یكسان در نظر گرفته شدند.

03
9. Wang, B., and et al. "Formation Flight
of-1unmanned Rotorcraft Based on Robust and
Perfect Tracking Approach”, American Control
Conference (ACC), IEEE, 2012.
10. Raptis I.A. and Kimon P.V. “Velocity and Heading
Tracking Control for Small-Scale Unmanned
Helicopters”, American Control Conference (ACC),
IEEE, 2011.
11. Kim Sung, K., and Dawn M.T. “Mathematical
Modeling and Experimental Identification of an
Unmanned Helicopter Robot with Flybar
Dynamics”, Journal of Robotic Systems, Vol. 21,
No. 3, pp. 95-116, 2004.

 پيرو-تخمين کنترل آرایش گروهی بالگردهای بدون سرنشين به روش رهبر

 روباتها دارای جرم و ممان اینرسی در نظر گرفته،همچنين
. که این فرض حل مساله را تا حدودی واقعیتر میکند،شدند
 سادهسازیهایی از جمله در نيروی،البته در مدلسازی
، فرض شده است که پرنده رهبر.آیرودیناميك شده است
 سرعت و،تمامی اطالعات مربوط به خود از جمله زوایای اویلر
شتاب خطی و زاویهای را به پيرو منتقل میکند و پرنده پيرو
 از روش کنترل مقاوم مود.از تمامی اطالعات آگاه است
 نتایج. برای کنترل آرایش استفاده شده است،لغزشی
شبيهسازی نشان میدهد با وجود عدم قطعيتها در
 ردیابی ورودی مرجع بهخوبی،پارامترهای دیناميكی پرنده
.انجام میشود
، میتوان با ترکيب دو روش فوق،در ادامه برای کارهای آتی
 میتوان به، همچنين.به آرایشهای مطلوب دست یافت
بررسی عمليات گروهی در حضور موانع و تعریف یك تابع
پتانسيل مناسب برای عدم برخورد بين پرندهها و موانع
.پرداخت
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