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باشد. ی بین المللی است که یکی از مهمترین عوامل ایجاد آن در کشورهای توسعه یافته افزایش جمعیت میشناخته شدهی ترافیک، یک واژه 
دهد که بهترین راه کنترل ترافیک و به مفهوم دیگر به حداقل رساندن ضرر و زیان ناشی از آن، استفاده از عواملی است که ها نشان میبررسی

ی چهارپره سازی ربات پرندههینه ترین زمان ممکن انجام دهد. لذا در این پژوهش به منظور کنترل ترافیک، پس از مدلگزارشات ترافیک را در ب
ی مقید با استفاده از تکنیک ترتیب مستقیم طراحی شده است. به عبارت دیگر، ابتدا اویلر، یک مسیر سه بعدی بهینه -ی نیوتنتوسط رابطه

رویکرد  از استفاده با بهینه ی کنترلمسئله است و سپس شده فرموله بهینه کنترل مسئلۀ یک عنوان پژوهش بهی مطرح شده در این مسئله
 تبدیل 1غیرخطی برنامه ریزی مسئلۀ یک به و شده گسسته کامال است، بهینه کنترل مسائل عددی حل های روش از یکی که ترتیب مستقیم

صورت گرفته است که برای حل از  SNOPT 2 ی الذکر از طریق حل کننده ریزی غیرخطی فوقی برنامه در نهایت حل مسئله .است گردیده
جایی که هدف غایی طراحی مسیر در این پژوهش، کنترل ترافیک شهری  گیرد. الزم به ذکر است از آن بهره می SQPروش های گرادیانی نظیر 

له از نوع قیدهای شهری هستند بدین صورت که هر ساختمان در مسیر پروازی باشد، لذا قیدهای در حین مسیر تعریف شده در حل این مسئمی
دهند که روش فوق الذکر، یک روش کارامد و موثر در طراحی سه بعدی با یک استوانه مدل شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می

 باشد.ی پروازی میمسیر بهینه
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 The issue of traffic is an international challenge in the sophisticated countries in which over 
population is considered an important factor in creating this problem. Studies show that accident 
reports during the minimum time are the best way to control the traffic. For this purpose, this 
paper has been done in such a way that after modeling the flying robot using Newton-Euler 
equations, a three-dimensional constrained optimal trajectory has been generated through Direct 
Collocation Approach. In other words, the proposed problem in this paper is first formulated as an 
optimal control problem. Afterwards, the optimal control problem is discretized through Direct 
Collocation Technique, which is one of the numerical solving methods of the optimal control 
problems, and it is transformed into a Nonlinear Programing Problem (NLP). Eventually, the 
aforementioned nonlinear programming problem is solved via SNOPT which works based on the 
gradient algorithm like SQP. It should be noted that since the main objective of motion planning in 
this paper is controlling the urban traffic, the urban constrains are utilized during the trajectory 
optimization. In other words, all of the high-rise buildings located during the course are modeled 
by the various cylinders. The efficacy of the aforementioned method is demonstrated by extensive 
simulations, and in particular it is confirmed that this method is capable of producing a suitable 
solution for three-dimensional constrained optimal motion planning for a six-degree-of-freedom 
quadrotor helicopter for urban traffic purposes. 
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 نسخه پیش از انتشار برای تایید نویسنده  

 

 مقدمه -1

یکی از بزرگترین مشکالت زندگی در شهرهای بزرگ، افزایش در حال حاضر 

هاست. ترافیک، ساالنه صدها ساعت از و بزرگراه ها آنروزافزون ترافیک در خیاب

کند و به همین دلیل استفاده از فناوری و تجهیزات وقت رانندگان را تلف می

. الکترونیکی برای کنترل و روان کردن ترافیک بسیار حائز اهمیت است

آید،  همیشه زمانی که صحبت از ترافیک و حمل و نقل شهری به میان می

های راهنمایی و رانندگی و افسران ایستاده در  تصویر نمایشگرهای چراغ

بندد، اما این درحالی است که این روزها  ها در ذهن مخاطبان نقش می تقاطع

فیک، کنترل حمل و نقل در سطح کالن شهرها و به صورت کلی کنترل ترا

ابزارها و معانی دیگری پیدا کرده اند. استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 

این روزها نقش بسزایی در کنترل ترافیک شهری دارد. نصب حسگر در 

های ویدئویی و استخدام و به کارگیری ها، نصب دوربینو بزرگراه ها آنخیاب

یک، هزینه بسیار زیادی های مرکز کنترل ترافافراد برای کنترل صفحه نمایش

توان از این امکانات به مقدار زیاد و در حد رفع نیاز برای دارد و بنابراین نمی

-شهرها استفاده کرد. به همین دلیل باید به فکر جایگزین کردن سیستمکالن

های پرنده برای استفاده در شهرهای های جدیدی از قبیل استفاده از ربات

 بزرگ بود.

 و دار سرنشین وسایل نوع دو در حالت کلی به توانمی را هوایی وسایل 

 پروازی قابلیتهای توجه به با ها آناز  هرکدام که نمود تقسیم سرنشین بدون

[. 1گیرند ]می قرار استفاده مورد متفاوتی کاربردهای در خودشان به مخصوص

 قادر سرنشین با وسایل که کاربردهایی در معموالً ی بدون سرنشینوسایل پرنده

سرنشین از لحاظ  با وسایل توسط ها آن انجام یا و نیستند ها آن به انجام

 می قرار استفاده دارد، مورد زیادی خطرات یا و نبوده صرفه به مقرون اقتصادی

 اصلی دسته سه به خود بال نوع اساس بر سرنشین بدون هوایی وسایل .گیرند

 بالزن وسایل پروازی [. مکانیزم1شوند ] می تقسیم ثابت بال و بالگرد بالزن،

 است. از محدودتر دیگر دسته دو به نسبت ها آن از استفاده و بوده پرندگان شبیه

 باال سرعت با جلو به رو مستقیم پرواز برای بیشتر بال ثابت وسایل هوایی

 وسایل که باشند می هایی دارای قابلیت بالگرد هوایی وسایل می شود. استفاده

 و فرود به توانمی هاقابلیت این جمله از نیستند. برخوردار ها آن از بتبال ثا

 نزدیک بسیار فاصله در پرواز فضا، از خاص مکانی در ماندن ثابت صعود عمودی،

باالی  مانورپذیری همچنین و بسته هایدر محیط پرواز امکان موانع، و اشیا

 از مواردی در است که شده باعث ها قابلیت این مجموع بنابراین کرد. اشاره ها آن

 دیگر عبارت شود. به استفاده هوایی وسایل ساخت در وسیله دو نوع این ترکیب

 از هم و بال ثابت از هم ها آن ساختار در که شده است ساخته وسایلی

 که هواپیماهایی به توانمی نمونه عنوان به که است شده استفاده روتورگردان

 .کرد کند، اشاره می تغییر اصلی بدنه نسبت به ها آن روتورهای زاویه
های متعددی صورت گرفته است که در بحث تولید مسیر، تاکنون پژوهش     

ی یک روش حل کاربردی کامل های متفاوتی برای ارائهاستراتژی ها آندر 

ها استفاده از روش برای حل مسئله ارائه شده است. یکی از این استراتژی

باشد. روش طراحی مسیر بهینه پروازی با استفاده از می الگوریتم ژنتیک

توسط لی و وی در دانشگاه نانجینگ  1991الگوریتم ژنتیک اولین بار در سال 

های فوریه به [. اساس این روش مبتنی بر استفاده از سری2چین مطرح شد ]

را  جا که می توان هر تابع ریاضی سازی مسیر پرواز می باشد. از آنمنظور مدل

های مختلف ها و فرکانسهای سینوسی با دامنهبا استفاده از ترکیب سری

ایجاد کرد، لذا در روش اخیر به منظور ساده کردن حجم محاسبات فرض بر 

ها را باشد. در این راستا این فرکانسهای سینوسی میثابت بودن فرکانس موج

یت این کار عالوه بر گیرند. مزبه صورت ضرایب زوج فرکانس اولیه در نظر می

ی عبور مسیر از نقطه پایانی تعریف سادگی در امر محاسبات، تضمین کننده

 شده در ماموریت نیز خواهد بود. 
-های گرادیانی میرویکرد دیگر در بحث تولید مسیر، استفاده از الگوریتم     

 های متنوعی در زمینه طراحی مسیر با استفاده ازباشد. تاکنون الگوریتم

های گرادیانی که مبتنی بر روشهای گرادیانی ارائه شده است. یکی از الگوریتم

روش نزول سریع است توسط آسو در گروه هواپیمائی شرکت نورث روپ ارائه 

های سه بعدی دیگر [. مزیت عمده این روش نسبت به الگوریتم3شده است ]

باشد. فق میمجزا کردن فرآیند حل سه بعدی به حل در دو صفحه عمود و ا

کند، به طوریکه از این امر به ساده سازی فرآیند حل کمک زیادی می

الگوریتم برای مقاصد آنالین نیز بتوان بهره گرفت. عمده مزیت این روش 

تر و های بر مبنای برنامه ریزی پویا، حجم محاسباتی کمنسبت به الگوریتم

-نکات ضعف الگوریتم سهل الوصول بودن جوابها است. از طرف دیگر از جمله

های گرادیانی توقف پروسه یافتن جواب در نقاط اکستریمم محلی در کنار 

 باشد. همگرایی ضعیف به جواب می
 1توان به تکنیک ارتفاع پایین پیشرفتهاز رویکردهای دیگر انجام شده می     

شامل طراحی مسیر  [ و4اشاره کرد. این روش توسط برادنیک ارائه شد ]

پروازی در صفحه افق است. در این روش در هنگام مواجهه با موانع بهینه 

شود ها، از ترکیب توابع سهموی استفاده میموجود در صفحه قائم نظیر کوه

های وسیله پرنده و الزامات ماموریت تعریف شده، ایجاد که با توجه به توانایی

تفاع مینیمم از اند. این توابع دارای نقطه اشتراک بوده و دارای یک ارشده

بر  ها آنباشد. از دیگر خصوصیات این مسیرها شیب صفر سطح زمین نیز می

 فراز بلندترین نقطه ارتفاعات زمین در محدوده مشخص شده است.
توان به های انجام شده برای تولید مسیرهای بهینه میاز دیگر پژوهش     

عکوس توسط پینگ دینامیک م های صورت گرفته با استفاده از روشپژوهش

[. ایشان برای تولید مسیرهای بهینه با هدف 5لو و همکارش اشاره کرد ]

های دینامیک معکوس  ی پرنده از روشتعقیب عوارض زمین برای یک وسیله

بهره جسته است که در این دو پژوهش   2و همچنین مدل کنترل پیش بین

راحی در حالت جهت ط 3ایبرای شبیه سازی از مدل دینامیکی جرم نقطه

سازی زمان پرواز برای یافتن یک ی قائم با هدف کمینهدوبعدی در صفحه

توان به اعمال های این روش میمسیر هموار استفاده شده است. از مزیت

قیدهای دینامیکی به مسئله بدون تبدیل به قیدهای هندسی اشاره نمود. 

عضی اوقات در پروسه البته یک مشکل نیز در این روش وجود دارد زیرا در ب

شود های عددی عجیب و غریبی یافت میحل برای یافتن جواب، ناپایداری

بطوریکه هیچ حلی مناسبی برای آن وجود ندارد. باید خاطر نشان کرد که از 

روش دینامیک معکوس برای تولید مسیر بهینه برای مقاصد آفالین استفاده 

غالبا برای مقاصد آنالین بین که روش مدل کنترل پیش شود درحالیمی

 گردد. پیشنهاد می
ی اخیر یکی از رویکردهایی که در بحث تولید مسیر بهینه در دو دهه     

 4مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از رویکرد ترتیب شبه طیفی مستقیم

شود که استفاده می 5های چپیشفای[. در این روش از چندجمله6است ]

                                                                                                                                  
1- Advanced Low Altitude Technique (ADLAT) 

2- Predictive Control 
3- Point Mass Dynamics 
4- Direct Pseudo-Spectral Collocation Method 
5- Chebyshev Orthogonal Polynomials 
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 نسخه پیش از انتشار برای تایید نویسنده  

هت مسائل خطی مناسب است ولی برای حل مسائل سازی جبرای پیاده

شود، لذا یکی از ایرادات این روش های زیادی منجر میغیرخطی به پیچیدگی

 همین موضوع فوق الذکر است. 
-های پرنده میی تولید مسیر برای رباتاز کارهای انجام شده در زمینه     

اده از روش شبکه اسکیمیت با استف و توان به کار گیگر و همکارانش هورن

[. در این پژوهش ابتدا با استفاده از حل عددی روش 1عصبی اشاره نمود ]

شود به طوری که دینامیک ی طراحی مسیر حل میشبه طیفی، مسئله

سیستم، تابع هزینه و فرایندهای مشتق گیری توسط شبکه عصبی مورد 

ی ، از شبکهبر حل معادالت ی زمانآموزش قرار گرفته و بجای انجام پروسه

ای بین نتایج حاصل از حل عصبی استفاده شده است. در نهایت مقایسه

دهد اگرچه عددی و شبکه عصبی انجام شده است که مقایسه نتایج نشان می

باشند ولی جواب ای میبرده شده دارای دقت نسبتا مشابه کار هدو روش ب

طرفی باید  حاصل از حل عددی دارای قابلیت اطمینان بیشتری است. از

درنظر داشت که میزان زمان محاسبات مورد نیاز برای تولید مسیر توسط 

گیری کاهش یافته است ولی طراحی و آموزش شبکه عصبی به میزان چشم

های عصبی به منظور جایگزینی معادالت فضای حالت کاری بسیار شبکه

 دشوار است.
سیر اشاره شد. یکی از ی طراحی مهای متعددی در زمینهتاکنون به روش     

ی استفاده از باشد. ایدههای دیگر در این زمینه روش ترتیب مستقیم میروش

[ مطرح شد که در آن با استفاده از گسسته سازی 8این روش اولین بار در ]

ی مینیمم زمان دو ی سوم و برنامه ریزی غیرخطی به حل یک مسئلهمرتبه

-ی روشطرح شده در آن زمان به اندازهی مسر ثابت پرداخته شده است. ایده

گیرند کامل نبوده و نیازمند بهبود هایی که امروزه مورد استفاده قرار می

سازی ها، محاسبه مشتقات جزئی و یکنواختهای متغیرها، انتخاب گرهمقیاس

باشد. هرچند در آن زمان این روش تر میداده برای بدست آوردن نتایج دقیق

آمیزی گسترش یافت به طور موفقیت وز کامل نبود ولی بازهم بهی امربه اندازه

ی وسیعی از مسائل را در آن زمان داشت. الزم طوری که توانایی حل محدوده

های صورت گرفته توسط این روش تاکنون در به ذکر است بیشتر پژوهش

ی طراحی مسیر برای موضوعات فضایی بوده است ولی در این پژوهش زمینه

های پرنده استفاده ترتیب مستقیم در بحث تولید مسیر برای ربات از روش

 شده است.
مسیرهای بهینه را در حالتی که ارتفاع پروازی  [ مسئلۀ تولید9فانک ]     

سازی شده، مطرح کرده  های درجه سوم گسسته شده مدلتوسط اسپیالین

ریزی برنامههای درجه سوم با حل یک مسئلۀ است. در این راهکار اسپیالین

های شامل تعدادی محدودیت غیرخطی که انحراف از عوارض زمینی را در گره

 شوند. کند، مشخص میموثر کمینه می
[ یک الگوریتم برنامه ریزی غیرخطی به 11بتس و هافمن در مرجع ]     

همراه جزئیات شامل استراتژی الگوریتم، تعریف پارامترها، یافتن یک نقطه 

همچنین به مقایسه  ها آناند. قابل قبول و پروسۀ مینیمم سازی را ارائه کرده

کوتا در -و رانگای، هرمیت ، ذورنقه1های رونویسیهای متفاوت روشویژگی

ی مسئله ها آندر این مرجع،  پرداختند. قالب هزینه محاسبات، خطا و غیره

طراحی مسیر مینیمم زمان دو سرثابت و حداکثر محدودۀ قابل قبول را با 

 کردند. های متفاوت رونویسی، شبیه سازیروش

ای( با [ یک مسیر بهینۀ چندفازی )چند مرحله11نورسل در مرجع ]     

مسافت طوالنی و با قید پوشش راداری را برای یک هواپیما بدست آورده 

                                                                                                                                  
1- Transcription Methods 

های مختلف اضافه است. در مسئله ایشان، مدل سه بعدی هواپیما تحت شرط

سازی شده است. تابع  های دیگر سادهشده نظیر ارتفاع ثابت و یک سری شرط

تگاه ای موردنظر در این مرجع، کمترین قابلیت شناسایی توسط ایسهزینه

 باشد.راداری می

[ از روش ترتیب مستقیم برای حل مسائل 12هرمن و اسپنسر در مرجع ]     

انتقال مداری )که شامل انتقال از مدار پایینی زمین به مدارهای ژئو سنکرون 

کمترین سوخت  بود( با هدفزمین، مدار میانه زمین و مدار باالیی زمین می

عددی مربوط به  رجع نتایج حاصل از روشاستفاده نمودند. در این م مصرفی

طراحی مسیر بهینه را با نتایج بدست آمده از حل روش تحیلی مقایسه شده 

های بدست آمده توسط روش ها نشان دهنده این است که جواباست. مقایسه

 باشد.عددی بسیار نزدیک به روش تحلیلی می
ری یک وسیله فضایی [ در بحث انتقال مدا13و کان وی در مرجع ] هوری     

 با هدف کمینه سازی زمان و سوخت، از روش ترتیب مستقیم استفاده نمودند. 

[ به حل عددی مسائل کنترل بهینه پرداخته است. 14شیپی در مرجع ]     

در این مرجع از روش ترتیب مستقیم و برنامه ریزی غیرخطی برای حل 

شان از ترکیب الگوریتم مسائل کنترل بهینه استفاده شده است. در ضمن ای

اند تا حل بدست آمده یک حل بهینه یا ژنتیک و روش پرتاب استفاده کرده

ی کنترل بهینه از نزدیک به بهینه باشد. در این مرجع به حل چند مسئله

قبیل طراحی مسیر برای دو ربات با هدف اجتناب از برخورد با موانع، انجام 

رین زمان و مسئلۀ انتقال مداری با مانور چرخش برای یک هواپیما در کمت

 تراست کم پرداخته شده است.

[ روش طراحی مسیر سه بعدی را برای تولید یک مسیر 15یودان و مون ]     

پروازی از طریق عبور از یکسری نقاط راه متوالی پیشنهاد دادند. زمان عبور از 

یک متغیر  ها آننامشخص است در نتیجه  ها آنراه در مدل مسیر این نقاط

 ی ورود نامشخص در نقاط راه معرفی کردند. ها آنکمکی برای زم

[ به بهینه سازی مسیر ورود به اتمسفر مریخ با استفاده از 16در مرجع ]     

ریزی غیرخطی پرداخته شده حساسیت کنترل بهینه، ترتیب مستقیم و برنامه

اختالالت در  است. در ابتدا حساسیت کنترل بهینه با توجه به مجهوالت و

طول مسیر و همچنین بهینه سازی شاخص عملکرد اصلی با هدف کاهش 

گیری از حساسیت متغیرهای حالت ورودی تعیین شده است. سپس با بهره

ریزی روش ترتیب مستقیم مسئله کنترل بهینه را به یک مسئله برنامه

ایان غیرخطی تبدیل نموده و در پایان به حل مسئله پرداخته است که در پ

دهد که حساسیت متغیرهای حالت ورودی با تجزیه و تحلیل خطا نشان می

 .ای کاهش یافته استتوجه به مجهوالت و اختالالت  به میزان قابل مالحظه

 کنترل مسئلۀ یک عنوان ی مطرح شده بهدر این پژوهش ابتدا مسئله     

رویکرد  از هاستفاد با بهینه مسئله ی کنترل سپس است. شده فرموله بهینه

 کامال است، بهینه کنترل مسائل عددی حل روشهای از یکی که ترتیب مستقیم

در  .است گردیده تبدیل غیرخطی برنامه ریزی مسئلۀ یک به و شده گسسته

نهایت حل مسئله ی برنامه ریزی غیرخطی فوق الذکر نیز در این پژوهش از 

ی قوی صورت گرفته است که یک حل کننده SNOPTی طریق حل کننده

گیرد. این نرم افزار بهره می SQPبوده و برای حل از روش های گرادیانی نظیر 

که مشتقات جزئی نوشته شده است بطوری 11با زبان برنامه نویسی فرترن 

کند و برای محاسبه ورودی دریافت می را به عنوان F(x) اول تابعمرتبه 

ترس نیستند از روش تفاضل محدود استفاده می کند. مشتقاتی که در دس

دینامیک  2باشد: ابتدا در بخش الذکر به شرح ذیل میی فوقرئوس کلی مقاله

به تفصیل زوایای اویلر  3شود. بخش ی چهارپره تشریح میربات پرنده
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 نسخه پیش از انتشار برای تایید نویسنده  

به طور مفصل  4ی چهارپره در بخش سازی ربات پرندهاختصاص دارد. مدل

گیرد. طراحی مسیر پروازی برای ربات پرنده و رسی قرار میمورد بحث و بر

مورد بحث  6و  5های همچنین رویکرد ترتیب مستقیم به ترتیب در بخش

ی کنترل به ترتیب به فرموالسیون مسئله 8و  1های قرار می گیرند. بخش

کردن موانع در طول مسیر اختصاص دارند. در نهایت در بهینه و مدل

گیری کلی سازی و بحث و نتیجهنتایج حاصل از شبیه 11و  9های  بخش

 پژوهش مطرح می شود.

 ی چهارپرهدینامیک ربات پرنده -2

ی آزادی این وسیله همانند هر جسم صلب نامقید دیگری، دارای شش درجه

ی آن مربوط به زوایا و موقعیت چرخشی سیستم و در فضا بوده که سه درجه

باشد. جهت موقعیت مکانی مرکز جرم آن میسه درجه دیگر آن مربوط به 

-تعیین وضعیت چرخشی این وسیله، دو دستگاه مختصات درنظر گرفته می

باشد که بر روی زمین ثابت شده است. شود. دستگاه اول دستگاه اینرسی می

آن در راستای Zدر راستای افق بوده و محور XYدر دستگاه اینرسی، صفحه

ی زمین است. در این دستگاه و در جهت خالف جاذبهXYیعمود بر صفحه

صادق  ها آنگیرند که قانون دست راست در مورد ای قرار میمحورها به گونه

باشد. دستگاه دوم دستگاه بدنی است که مرکز آن منطبق بر مرکز جرم 

در راستای محور اتصال xباشد. در این دستگاه محوری پرنده میوسیله

در راستای محور yموتورهای راست و چپ و به سمت موتور راست و محور

نیز در zباشد. محوراتصال موتورهای جلو و عقب و به سمت موتور جلو می

بوده و جهت آن به کمک قانون دست راست yوxمود بر دو محورراستای ع

ی گردد. به عبارت دیگر، محورهای دستگاه بدنی به محورهای بدنهتعیین می

کند. شکل ی پرنده متصل بوده و همراه با این وسیله حرکت میاصلی وسیله

ی چهارپره را در دو دستگاه بدنی و اینرسی نشان پرنده نمایی از یک ربات 1

 دهد.می

هر روتور در کوادروتور، تراست و گشتاور معینی حول مرکز دوران روتور      

های بکار گرفته شده ی بدون سرنشین، ملخکند. در این وسایل پرندهایجاد می

-سیم بندی میهای راستگرد و چپگرد تقیکسان نبوده و به دو دسته با تیغه

های راستگرد و چرخند. با بکارگیری ملخشوند که خالف جهت یکدیگر می

توان گشتاورهای ایجاد شده در چهار روتور هر کوادروتور را خنثی چپگرد می

ها با سرعت یکسان دوران داشته باشند، گشتاور ایجاد نمود. در نتیجه اگر ملخ

ز دوران جفت ملخ چپ گرد شده توسط جفت ملخ راستگرد، گشتاور حاصل ا

 را خنثی نموده و در این حالت کوادروتور حول مرکز گرانش خود ثابت خواهد

 [. 11ماند ]

 
 ی چهارپرهنمایی از دو دستگاه بدنی و اینرسی برای ربات پرنده 1شکل 

در حین انجام مانور، کوادروتور به سمت روتور با سرعت چرخش کمتر      

ای در آن جهت پیدا شود تا نیروی تراست مولفهشود و سبب میمتمایل می

کند و کوادروتور حرکت انتقالی نیز داشته باشد. پس همانند یک هلیکوپتر، 

هوم که ساختار کوادروتور نیز دارای کوپلینگ بین متغیرهاست بدین مف

تواند بدون داشتن حرکت رول یا پیچ، حرکت انتقالی داشته کوادروتور نمی

شود باشد. به عبارت دیگر، وجود کوپاینگ بین متغیرهاست که باعث می

[. 11ی آزادی را کنترل نماییم ]بتوانیم با چهار ورودی کنترلی، شش درجه

تور در خالف جهت همانطور که قبال ذکر شد، در این ساختار با چرخش دو رو

شود تا نسبت رود و این امر باعث میدو روتور دیگر، نیاز به ملخ دم از بین می

 به هلیکوپترهای معمولی، اثر ژایروسکوپی بسیار کمتر باشد.

 زوایای اویلر -3

رول گویند. این گردش در اثر تغییر xبه دوران بدنه کوادروتور حول محور

انجام  4و  2و ثابت نگه داشتن تراست روتورهای  3و  1روتورهای سرعت 

را افزایش و  3شود. اگر گردش مثبت مدنظر باشد، باید سرعت روتور می

 [.11را کاهش داد ] 1سرعت روتور 
پیچ گویند. این عمل در اثر تغییر yبه دوران بدنه کوادروتور حول محور     

انجام  3و  1و ثابت نگه داشتن تراست روتورهای  4و  2تورهای سرعت رو

را  2شود. اگر گردش پیچ در جهت مثبت مدنظر باشد، باید سرعت روتور می

را برابر و  3و  1را کاهش داده و سرعت روتورهای  4افزایش و سرعت روتور 

 [.11ثابت نگه داشت ]
یاو گویند. برای یک دوران یاو در zبه دوران بدنه کوادروتور حول محور     

که سرعتشان  را کاهش داد بطوری 3و  1جهت مثبت، باید سرعت روتورهای 

که در اینجا نیز  را افزایش داد بطوری 4و  2برابر باشد و سرعت روتورهای 

 [.11سرعتشان برابر باشد ]
وادروتور به سمت جلو یا عقب در تغییر در زاویه پیچ منجر به جابجایی ک     

ی رول، جابجایی عرضی در راستای شود. با تغییر زاویهمی  راستای محور 

ی یاو نیز با تغییر گشتاورهای آیرودینامیکی انجام خواهد شد. زاویه  محور 

هایی که در جهت مخالف هم یعنی تغییر تراست هماهنگ بین جفت ملخ

تواند در تغییر دادن این سه زاویه، کوادروتور می آید. باچرخند، بوجود میمی

ی چرخش نمایی از نحوه 2جهت دلخواه حرکت کرده و مانور دهد. شکل 

 دهد.روتورها و انجام مانور به سمت چپ و راست را نشان می

 ی چهارپرهسازی ربات پرندهمدل -4

شده استت  های زیر درنظر گرفته ی چهارپره، فرضسازی ربات پرنده برای مدل

[18:] 

 .ساختار، به صورت صلب و متقارن در نظر گرفته شده است 

  مبدا دستگاه مختصات بدنی منطبق بر مرکز جرم بدنه فرض شده

 است.

 نظر گرفته شده اند. ها به صورت صلب درپره 

 
ی انجام انواع مانورها )ضخامت پیکان ها متناسب است با سرعت نحوه 2شکل 

 چرخش روتورها(
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 نسخه پیش از انتشار برای تایید نویسنده  

سازی دینامیکی شامل یافتن نگاشتی مناسب بین نیروهای خارجی  دلم     

سازی وارد شده، موقعیت، سرعت و شتاب است. غالبا دو روش برای مدل

 -گیرد که شامل روش الگرانژ و روش نیوتن دینامیکی مورد استفاده قرار می

وش سازی دینامیکی کوادروتور از ر [. در این پژوهش برای مدل19اویلر است ]

اویلر، سه  -اویلر استفاده شده است. با استفاده از رویکرد نیوتن -نیوتن

ی حرکت ای شامل رول، پیچ و یاو و سه معادلهی حرکت زاویهمعادله

ی اول یک جسم صلب با آیند. برای این منظور، در وهلهکارتزینی بدست می

از قانون دوم  فریم مرجع ثابت در مرکز جرمش را در نظر بگیرید. با استفاده

 [:19داشت ] خواهیم( 1مطابق رابطه )نیوتن 

ای، سترعت  به ترتیب گشتاور، اندازه حرکت زاویته      و  ،  ، 𝜏که در آن      

باشتد  ای و تنسور اینرسی هستند که تنسور اینرسی به صورت قطری میزاویه

-[. همتان 19کوادروتور در مرکز جرمش در نظر گرفته شتده استت ]  زیرا فریم 

( مشخص است، با بکارگیری یک فتریم ثابتت، بتا یتک     1) یمعادلهطور که از 

-توانتد دشتواری  شویم. این موضوع متی تنسور اینرسی متغیر با زمان روبرو می

 ای باشتد هایی را ایجاد نماید حتی اگر بدنه جسم مورد نظر دارای شکل ستاده 

گیتریم  [. برای رفع این مشکل، دو فریم متفاوت با یک مرکز را درنظر متی 19]

ها قادر به چرخیدن بوده و فریم دیگر همانند قبل یتک  که یکی از فریمبطوری

زیتر را در نظتر بگیریتد کته در       شود. حال بردار فریم اینرسی ثابت فرض می

 :شده است تجزیه( 2مطابق )فریم چرخان 

بردارهای واحد استاندارد برای یک دستتگاه مختصتات    ̂ و  ̂ ، ̂ که در آن      

مطابق رابطه  ی فوق در دستگاه اینرسیباشند. مشتق زمانی رابطهراستگرد می

 به شرح ذیل است: (3)

(3) 

  

  
 (

   
  
 ̂  

   

  
 ̂  

   
  
 ̂)

 (  
  ̂

  
   

  ̂

  
   

  ̂

  
) 

بوده و تترم دوم یتک فتاکتور تصتحیح       که در آن ترم اول بیانگر حرکت      

[. اگتر دستتگاه چرختان    19باشتد ] است که بیانگر حرکت دستگاه چرخان می

 خواهیم داشت:( 4براساس روابط )باشد،   ای دارای یک سرعت زاویه

 :رسیدخواهیم  (5، به رابطه )(3ی )( در رابطه4گذاری روابط )با جای      

بیانگر مشتق نسبت به دستگاه چرخان است. دقت شود که Rکه اندیس     

( برای هر برداری معتبر بوده و پایه و اساس معادالت اویلر برای 5ی )رابطه

را توسط بردار اندازه V[. حال اگر بردار19باشد ]حرکت یک جسم صلب می

جایگزین کرده و دستگاه چرخان به عنوان یک دستگاه L ایحرکت زاویه

خواهد  تغییر (6رابطه )شکل ( به 1ی )نظر گرفته شود، رابطه ی درثابت بدن

 کرد:

ی صلب کوادروتور حتتی شتامل   بر روی بدنه ها آنگر ممی فوق بیانرابطه     

-متدل باشد. برای اینکه اثرات موتورهتای چرختان نیتز در    محافظ موتورها می

سازی صورت گرفته لحاظ شود، یک راه ساده این است کته جستم را هماننتد    

-توان از پروسته [. با این فرض، می19یک جسم دیسک مانند در نظر بگیریم ]

-ی آنچه تاکنون گفته شد، استفاده کرد. لذا اگر بدنه با سرعت زاویته ای مشابه

 داشت: خواهیم( 1مطابق )بچرخد،   ای و دستگاه با سرعت زاویه 𝛺ای 

(1)   

  
 (

  

  
)
 
        

 𝛺

  
      𝛺 

دقت شود دلیل استفاده از این تکنیک این استت کته شتکل فترض شتده           

دارای تقارن محوری است. در نتیجه دستتگاه بتدنی همتواره بتا محتور اصتلی       

دستتگاه چرختان     موازی با محور  𝛺همراستا خواهد شد به شرطی که جهت 

 :(8)روابط باشد. با دانستن 

𝛺  الف( 8)
 
    

𝛺  ب( 8)
 
    

𝛺  پ( 8)
 
    

 بازنویسی شود:( 9صورت رابطه )تواند به ( می1ی )رابطه      

که روتورها همتواره بتا   ی فوق به علت ایناگر فرض شود که ترم دوم رابطه     

پوشتی  چرخند، ترم غالب بوده و شتاب روتورها قابتل چشتم   سرعت زیادی می

تواند حذف شود. همچنتین چتون جستم بته     صورت ترم اول می باشند، در این

ختواهیم  ( 11براستاس روابتط )  نظر گرفتته شتده استت،     شکل یک دسیک در

 داشت:

         الف( 11)

         ب( 11)

 

کنند، که روتورها خیلی سریعتر از بدنه دوران میاز طرفی با توجه به این     

 [:19خواهیم داشت ]( 11مطابق )

( به 9ی )حذف شده و رابطه  𝛺   های غیرمرتبط با در نتیجه تمامی ترم    

 :شودبازنویسی می (12صورت )

(1) 𝜏  
  

  
 
    
  

     
  

  
 

(2)      ̂     ̂     ̂ 

 الف( 4)
  ̂

  
    ̂ 

 ب( 4)
  ̂

  
    ̂ 

 پ( 4)
  ̂

  
    ̂ 

 

(5) 

  

  
 (

  

  
)
 
   (   ̂)    (   ̂)    (   ̂)

 (
  

  
)
 
     

(6) 
  

  
 (

  

  
)
 
        

  

  
        

 

 

 

 

(9) 

  

  
 

[
 
 
 
    �̇�  (     𝛺       𝛺 )

   �̇�  (     𝛺       𝛺 )

   �̇�  (     𝛺       𝛺 )]
 
 
 
 

 

[
 
 
 
    �̇�    (   𝛺     𝛺 )

   �̇�    (         𝛺 )

   �̇� ]
 
 
 
 

 

(11) 𝛺
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 نسخه پیش از انتشار برای تایید نویسنده  

شوند. روی یک موتور اعمال میهایی است که بر  ی فوق بیانگر ممآنرابطه     

هتای   ( بترای بدنته و ممتآن   6هتای رابطته )   ها یعنی ممآن با ادغام تمامی ممآن

 :رسیدخواهیم ( 13به رابطه )( برای هریک از چهار روتور، 12ی )رابطه

ممان اینرسی هر روتور حول    گشتاور اعمال شده به بدنه و  𝜏که در آن      

و   ،     ( استت. همچنتین  12ی )در رابطه    باشد که همان آن می  محور 

𝛺
 

ای به ترتیب بیانگر تنسور اینرسی بدنه )به غیر از روتورهتا(، سترعت زاویته    

 (14روابتط ) باشند کته بته شترح    ای روتورها میهای زاویهبدنه و جمع سرعت

 [:19شوند ]نمایش داده می

 الف( 14)
        (        ) 

̇ ]   ب( 14)  ̇  ̇] 

𝛺 پ( 14)
 
 ( 𝛺

 
 𝛺

 
 𝛺

 
 𝛺

 
) 

 [:19شود ]محاسبه می (15صورت )در نهایت گشتاور کلی بدنه به       

 

(15) 
𝜏  

[
 
 
 
    (𝛺

 

 
 𝛺

 

 
)

   (𝛺
 

 
 𝛺

 

 
)

  (𝛺
 

 
 𝛺

 

 
 𝛺

 

 
 𝛺

 

 
)]
 
 
 
 

 

پتردازیم. در دستتگاه بتدنی،    حرکت کارتزینی میحال به بررسی معادالت      

شتود  محاستبه متی   (16رابطته ) نیروی بوجود آمده توسط چهار ملخ به شترح  

[19:] 

(16) 
   [

 
 

  (𝛺
 

 
 𝛺

 

 
 𝛺

 

 
 𝛺

 

 
)
] 

توانتد بته   در نتیجه معادالت حرکت کارتزینی در یک دستگاه اینرسی متی      

 بیان شوند: (11)صورت 

(11) 
          ̂ 

به ترتیب بیانگر نیروی اعمتال شتده در دستتگاه      و   ،  ،   که در آن      

باشند. بایتد توجته   اینرسی، ماتریس دوران، جرم کوادروتور و شتاب گرانش می

توان حداکثر با سته  داشت راستای محورهای دو دستگاه اینرسی و بدنی را می

بترای بدستت آوردن متاتریس دوران از    دوران متوالی بر یکدیگر منطبق کترد.  

 :دهیمی زیر را به ترتیب انجام میها آندستگاه اینرسی به دستگاه بدنی دور

است کته    ی ی زاویهدستگاه اینرسی و به اندازه  دوران اول حول محور      

دهیم. متاتریس دروان  نمایش می       محورهای بدست آمده از دوران را با 

 18)نشان داده و بته شترح    ( )  را با        از دستگاه اینرسی به دستگاه 

 باشد:می الف(

 الف( 18)
  ( )  [

    ( )      ( )  
    ( )     ( )  
   

] 

   حول محتور    ی ی زاویهبه اندازه       دومین دوران دوران دستگاه      

دهتیم.  نمتایش متی         است که محورهای بدست آمده از این دوران را با 

نشان داده و  ( )  را با        به دستگاه        ماتریس دروان از دستگاه 

 :دهیمنمایش می ب( 18)به شرح 

 ب( 18)
  ( )  [

    ( )      ( )
   

     ( )      ( )
] 

،   حتول محتور     ی ی زاویهبه اندازه       در نهایت با دوران دستگاه      

شتوند کته   منطبتق متی      محورهای این دستگاه بر محورهای دستگاه بدنی 

مطتابق   ( )  را بتا      به دستگاه بتدنی         ماتریس دروان از دستگاه 

 :دهیمنشان میپ(  18)

 پ( 18)
  ( )  [

   
     ( )      ( )
     ( )     ( )

] 

ماتریس دوران کلی از دستتگاه اینرستی بته دستتگاه بتدنی از ضترب سته             

 :آیدبدست می (19)ماتریس فوق به صورت 

 

(19) 

       ( )  ( )  ( ) 

          

 [

                           
                           
           

] 

 است.    نماد   و     نماد   که در آن 

هتای   پردازیم. بتا استتفاده از ممتآن   های کنترل میحال به بررسی سیگنال     

(،  یتک  16ی )( و نیروهتای ارائته شتده در رابطته    15ی )ارائه شتده در رابطته  

 :[19بیان شوند ] (21)توانند به صورت های کنترل میای از سیگنالمجموعه

 

(21)   [

  
  
  
  

]  [

 
  
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
  
 

]

[
 
 
 
 
 𝛺 
 

𝛺
 

 

𝛺
 

 

𝛺
 

 
]
 
 
 
 
 

 

ی بتاال، سترعت هتر یتک از     با معکوس کردن متاتریس ضترایب در رابطته        

 :آیندبدست می (21)های کنترل به شرح روتورها برحسب سیگنال

 

(21) 

[
 
 
 
 
 𝛺 
 

𝛺
 

 

𝛺
 

 

𝛺
 

 
]
 
 
 
 
 

 [

 
  
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
  
 

]

  

[

  
  
  
  

] 

 :( خواهیم داشت22رابطه )، مطابق دیگر بیانبه       

 

 

(22) 
𝛺  𝜏( )  

[
 
 
 
 
 
 
 (    (𝛺

 

 
  ))

    

 

(    (𝛺
 

 
  ))

    

(    (𝛺
 

 
  ))

    

(    (𝛺
 

 
  ))

    

]
 
 
 
 
 
 
 

 

ضتروری استت    ()     ی فوق استتفاده از تترم  الزم به ذکر است در رابطه     

𝛺زیرا در برختی از شترایط نتادر ممکتن استت      
 

 

شتود و لتذا در چنتین       

 

(12) 

  

  
 [

     𝛺 

      𝛺 
 

]    (   𝛺  ̂) 

(13) 𝜏      ̇    (       𝛺  ̂) 
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 نسخه پیش از انتشار برای تایید نویسنده  

ی کند که همواره در زیر رادیکال بتا فرجته  تضمین می ()    شرایطی عبارت 

[. بته عبتارت دیگتر، بتا استتفاده از ایتن       19زوج، عبارت نامنفی ظتاهر شتود ]  

آیتد و درنتیجته   ( همواره پاستخ حقیقتی بدستت متی    22ی )تکنیک، در رابطه

 .تواند به راحتی به هریک از روتورها اعمال شودسرعت بدست آمده می

( و معتادالت  21ی )های کنترلی بیان شده در رابطته سیگنالبا استفاده از      

 (23مطتتابق روابتتط )ای (، معتتادالت حرکتتت زاویتته15( و )13ارائتته شتتده در )

 [:19شوند ]حاصل می

̈  الف( 23)   ̇ ̇
     
  

 
  
  
 ̇𝛺  

  

  
   

̈  ب( 23)   ̇ ̇
     
  

 
  
  
 ̇𝛺  

  

  
   

̈  پ( 23)   ̇ ̇
     
  

 
 

  
   

ی ( در رابطته 19ی )بطور مشابه، بعد از وارد کردن متاتریس دوران رابطته       

 [:16آیند ]بدست می (24مطابق )(، معادالت حرکت کارتزینی 11)

̈  الف( 24)      ( )    ( ) 
 

 
   

̈  ب( 24)       ( ) 
 

 
   

̈  پ( 24)         ( )    ( ) 
 

 
   

تر معادالت فوق، ضرایب مورد استفاده در این معادالت بته  برای بیان ساده     

 :شونددر نظر گرفته می (25روابط )صورت 

    الف( 25)
     
  

          
  
  
    

  

  
 

    ب( 25)
     
  

          
  
  
    

  

  
 

    پ( 25)
     
  

          
 

  
    

 

 
 

( بته فترم   24( و )23لذا در نهایت مجموعه معادالت بیان شده در روابتط )      

 :شوندتبدیل می (26روابط )

̈  الف( 26)     ̇ ̇     ̇𝛺       

̈  ب( 26)     ̇ ̇     ̇𝛺       

̈  پ( 26)     ̇ ̇       

 ت( 26)
 ̈     ( )    ( )      

̈  ث( 26)      ( )      

̈  ج( 26)        ( )    ( )      

همچنین برای ساده سازی مدل کوادروتور ارائه شتده، مجموعته معتادالت         

بته فترم فضتای حالتت      (21)توانند با تغییر متغیرهتای  ( می26ارائه شده در )

  [:19ی یک تبدیل شوند ]مرتبه

 طراحی مسیر بهینه برای ربات پرنده -5

در فرآیند طراحی مسیر که قبل از پرواز صورت می گیرد، عموما از راهکارهای 

ها غالبا یابی استفاده می شود که این روشهای بهینهریاضیاتی مبتنی بر روش

ته و حساس بته شترایط مترزی مستئله هستتند. همتواره       دارای طبیعتی وابس

گیرد که بخش اول آن به صورت آفالیتن  طراحی مسیر در دوبخش صورت می

باشد. به عبارت دیگر هدف اصتلی در بختش   و بخش دیگر به صورت آنالین می

ی طراحتی  اول، طراحی مسیر و در بختش دوم، کنتترل مستیر استت. مستئله     

مسیر مطلوب با هدف انجام ماموریت مشخص بته  ی ایجاد یک مسیر به پروسه

صورت مینیمم زمان، مینیمم مصرف سوخت و ... و با در نظر گرفتن دینامیک 

ی کنترل مسیر بته فراینتد حفتظ    گردد. از طرف دیگر مسئلهوسیله اطالق می

شود.         گیری ربات و سرعت آن در یک مقدار مشخص گفته میموقعیت و جهت

-حی مسیر، بهینه سازی مسیر نیز موضتوعی استت کته در آن راه   عالوه بر طرا

گردد. برای بهینه نمتودن  های دستیابی به فرایندهای دینامیکی بهینه ارائه می

یتک فرآینتتد دینتتامیکی در یتتک بتتازه زمتتانی مشتتخص، بایتتد نحتتوه تغییتترات  

ای متغیرهای حالت و پارامترهای کنترلی در طول زمان انجام فرایند، بته گونته  

بدست آید که یک اتفاق بهینه مطلوب رخ دهد. در این پژوهش کته هتدف آن   

ی پروازی برای یک ربات پرنده چهارپره جهت کاربردهتای  طراحی مسیر بهینه

ایجتاد   1باشد، مستیر بهینته توستط روش ترتیتب مستتقیم     کنترل ترافیک می

 شود.  می

در حل مسائل کنترل بهینه، دو روش کلی )الف( برنامه ریزی دینامیکی و      

[. در روش مبتنتی  21،21)ب( اصل مینیمم سازی پونتریاگین مطرح هستند ]

بر اصل مینیمم سازی پونتریاگین، مسئله کنترل بهینه به یتک مستئله مقتدار    

ز علتم  تبتدیل متی شتود کته در ایتن راستتا شتاخه ای ا        2مرزی دو نقطته ای 

نقش اساسی را ایفا می کند. در راستای حتل   3ریاضیات به نام حساب تغییرات

مسائل مقدار مرزی دو نقطه ای دو روش کلتی موجتود متی باشتد کته تحتت       

های حل مستتقیم،  های مستقیم و غیرمستقیم مشهورند. در روشعنوان روش

مستتقیم،   هتایی نظیتر رویکترد ترتیتب    مسئله کنترل بهینه با استفاده از روش

تبدیل به یک مسئله گسسته ریاضیاتی می شود و با استفاده از ضرایب الگرانژ 

قیود موجود در مسئله، تعتدادی معتادالت غیرخطتی بدستت متی آیتد کته از        

 [.21هایی نظیر روش نیوتن تعمیم یافته قابل حل هستند ]روش

یترات  های غیرمستقیم، معادالت بدست آمده از روش حستاب تغی در روش     

هتای نظیتر   هستند، توسط روش 4که مشهور به مسئله مقدار مرزی هامیلتونی

، 8هتا  ، تغییتر اکستتریمال  1، تصتویر گرادیتان  6، خطی سازی نتاقص 5نزول سریع

[. مشتکل اصتلی در   21ها حل می شتوند ] و برخی دیگر از روش 9صعود سریع

 ها، حساسیت بته حتدس اولیته مجهتوالت استت کته متی توانتد بته         این روش

ناپایداری حل منجر شود. هرچه مرتبه مستئله مقتدار مترزی هتامیلتونی و یتا      

مرتبه سیستم هامیلتونی )متشکل از معادالت دیفرانسیل معادله هتامیلتونین(  

بیشتر باشد، درجه حساسیت  ناپایداری حل عددی در رسیدن به جواب بهینه 
                                                                                                                                  
1- Direct Collocation 
2- Two point boundary value problem 
3- Calculus of Variation 
4- Hamiltonian Boundary Value Problem (HBVP) 
5- Steepest Descent 
6- Quasi Linearization 
7- Gradient Projection 
8- Variation of  Extremals 
9- Steepest Ascent 

 

(21) 

          ̇          ̇        
  ̇           ̇   
        ̇            ̇ 
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 9شماره  99، دوره 9999 فروردینمهندسی مکانیک مدرس،  8

 

 نسخه پیش از انتشار برای تایید نویسنده  

 تونی است.  نیز بیشتر خواهد بود و علت آن نیز ناپایداری سیستم هامیل

 رویکرد ترتیب مستقیم -6

سازی متغیرهای حالت و کنترل بتا استتفاده از   ی اصلی این روش گسستهایده

، هرمیتت  2ای، ذوزنقه1های باالتر نظیر روش اویلریابی خطی یا مرتبهیک درون

ی کنتترل  باشد. لذا در این روش یک مسئلهو .. می 4، رانگ کوتا3سیمپسون –

شتود بطوریکته معتادالت دیفرانستیلی و     زمان گسستته متی   ی پیوسته بابهینه

انتگرالی موجود در تابع هزینه و قیود آن به معادالت جبری و گسسته تبتدیل  

ی کنتترل  [. به عبارت دیگر، با بکارگیری این روش، یک مستئله 22شوند ]می

ستتازی جبتتری و استتتاندارد در فتترم  ی بهینتتهبهینتته بتته صتتورت یتتک مستتئله

را در فترم جدیتد بته     هتا  آنتتوان  گردد لذا میغیرخطی تبدیل میریزی  برنامه

تری حل نمود. مسیر حرکت یک ربات پرنده ترکیبی از یک سری  صورت ساده

است که در یک دستگاه مختصات پیوسته از زمتان ابتتدایی تتا     5نقاط گسسته

شود. عموما اگر تعداد  نقاط تعیتین شتده بتر روی مستیر بته      انتهایی بیان می

توان یک مستیر تقریبتی   ی مطلوب در نظر گرفته شود، در آن صورت میدازهان

را تولید کرد که به خوبی بتواند مسیر پیوسته اصلی را به صورت هموار تقریب 

ی تقریبی و مستیر پیوستته نشتان داده شتده     ، مسیر گسسته3بزند. در شکل 

 است.  

-ی کوچکتر تقستیم متی  به چندین بازه [     ]ی زمانی در این روش بازه     

 6ی زمانی بین دو گتره شود، هر بازهمشاهده می 1طور که در شکل  شود. همان

نظر گرفته شتوند. الزم   توانند مساوی یا متفاوت درقرار دارد که این فواصل می

هتا بته صتورت مستاوی انتختاب      به ذکر است برای سادگی کار معموال این بازه

مطتابق  در نظتر گفتته شتود،       ی زمانی و فاصله  ها داد گرهشوند. اگر تعمی

 [:21خواهیم داشت ]( 28)

(28)    
     

   
 

و یتک متغیتر       ی کنترل بهینه با دو متغیر  حالت یک مسئله 4شکل      

 دهد.را نشان می  کنترل 

 

 
 مسیر حاصل از ترکیب نقاط گسسته و ایجاد مسیر پروازی پیوسته 3شکل 

 
 شماتیک کلی یک مسیر گسسته شده به همراه متغیرهای حالت و کنترل 4شکل 

                                                                                                                                  
1- Euler Method 
2- Trapezoidal Method 
3- Hermite-Simpson Method 
4- Runge-Kutta (RK) 
5- Discrete Points 
6- Node  

در حل مسائل کنترل بهینه به روش ترتیب مستقیم کافیستت تتا مقتادیر         

مقتادیر  حالت و کنترل در هر گره مشخص گردد. برای این منظتور هرکتدام از   

ایتن   شوند. برحالت و کنترل در هر گره به صورت یک متغیر درنظر گرفته می

ی متغیرهتای حالتت و کنتترل را در یتک     تتوان همته  می( 29مطابق ) ،اساس

در نظتر    ماتریس واحد جای داد و همه متغیرها را با یک متغیر یکسان نظیر 

 [.21گرفت ]

 

(29) 
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هتا بدستت آیتد.      ی کنترل بهینه بایتد مقتادیر   بنابراین برای حل مسئله     

بیان گردنتد. الزم     اکنون الزم است تا معادالت حالت نیز برحسب متغیرهای 

به ذکر است که دلیل استفاده از نودهای گسسته، حذف معتادالت دیفرانستیل   

ریتزی  جبتری برنامته  ی کته مستئله بته یتک مستئله      طوریهباشد بسیستم می

هتای متعتددی بترای گسستته    مراجع مختلتف روش  غیرخطی تبدیل شود. در

ای، هرمیتت  ها شامل روش اویلر، ذوزنقته  سازی ارائه شده است که برخی از آن

[. در این پتژوهش بترای   21باشند ]سیمپسون، رانگ کوتای کالسیک و ... می

استتفاده شتده استت.     سازی متغیرهای حالت و کنتترل از روش اویلتر   گسسته

کنیم معادالت حالتت  روش اویلر یک روش صریح از مرتبه اول است. فرض می

 بیان شوند: (31رابطه )به فرم کلی 

ی دیفرانستیل  تتوان معادلته  ستازی اویلتر، متی    با استفاده از روش گسستته      

  [:21گسسته نمود ] (31)سیستم را به صورت 

استت و در ایتن پتژوهش بتا          و    ی زمتانی بتین   فاصله   که در آن      

باشند. برای برقراری معتادالت حتاکم، الزم استت تتا تخمتین      یکدیگر برابر می

تتوان بته   فتوق را متی  ی معادله فوق بین هردو گره ارضا شود، بنابراین معادلته 

صورت یک قید مساوی مابین دو گره در نظر گرفت به نحوی کته بتردار خطتا    

 :( داریم32مطابق ) بین دو گره صفر گردد. به عبارت دیگر

ها برای حل عددی معادالت دیفرانسیل ترین روش این روش یکی از صریح     

معمولی است. همچنین انتگرال موجود در تابع هزینه در روش اویلر به صورت 

 [:21شود ]تقریب زده می (33)

رویکترد ترتیتب    از استتفاده  با بهینه ی کنترلمسئله سازی پس از گسسته     

 برنامته ریتزی   مستئلۀ  یتک  ی فتوق بته  باال تشریح شد، مسئلهدر  که  مستقیم

-ی برنامه ریزی غیرخطی فتوق در نهایت حل مسئله .شودمی تبدیل غیرخطی

صورت گرفتته استت کته     SNOPTی الذکر در این پژوهش از طریق حل کننده

باشتد و بترای حتل از روش    متی  1یک حل کننده ی قوی به صورت منبتع آزاد 

بهره می گیرد.  این حل کننده با زبان برنامه نویستی   SQP های گرادیانی نظیر

                                                                                                                                  
7- Open Source 
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 9 9شماره  99، دوره 9999 فروردینمهندسی مکانیک مدرس، 
 

 نسخه پیش از انتشار برای تایید نویسنده  

را   F(x)که مشتقات جزئی مرتبه اول تابعطوریهنوشته شده است ب 11فرترن 

کند و برای محاستبه مشتتقاتی کته در دستترس     به عنوان ورودی دریافت می

 نیستند، از روش تفاضل محدود استفاده می کند.

 بهینهی کنترل فرموالسیون مسئله -7

ی طور که قبال اشاره شد، هدف این پژوهش به دست آوردن مسیر بهینه همان

کته یتک ستری قیتدهایی      باشد به نحتوی مقید پروازی در حالت سه بعدی می

دینامیکی غیرخطی و غیردینامیکی خطتی و غیرخطتی را ارضتا  و یتک تتابع      

ه، یتافتن  جایی که هتدف هتر مست له کنتترل بهینت      هزینه را بهینه نماید. از آن

است، لذا باید کنترلرهایی یافت شود کته تمتامی    1تاریخچه متغیرهای کنترلی

های مسئله را ارضا  کرده و تابع هزینه را نیز بهینته نمایتد. در ایتن    محدودیت

پژوهش فرض بر این است که قیدهای سیستم شامل قیدهای مستیر، شترایط   

متغیرهای حالت و کنترلرهتا  مرزی ابتدایی و انتهایی و سایر قیدهای مرتبط با 

ی فرموالستیون  هتای فتوق ارائته گردیتده و نحتوه     است که در ادامه محدودیت

شود. معادالت دیفرانسیل در حالت کلی ها در این پژهش بیان می هریک از آن

 [:21است ] (34رابطه )به صورت 

(34) 
 ̇̅   ( ̅  ̅  ) 

از     یتک بتردار    ̅ از متغیرهای حالت،      یک بردار  ̅ که در آن      

  و  ̅ ، ̅ از توابتع وابستته بته        یک بردار   زمان و   متغیرهای کنترلی، 

باشد. متغیرهای حالت و کنترل تعریف شده در این مسئله از نتوع محتدود   می

ی تغییرات بترای  ای که از قبل به عنوان دامنهباشند یعنی در محدودهشده می

متغیرها تعریف شتده انتد، قابتل تغییتر و تنظتیم هستتند. ایتن محتدوده          این

باشد. تابع متناسب با دینامیک ربات پرنده و ماموریت تعریف شده برای آن می

 شود: بیان می (35مطابق )هزینه نیز در حالت کلی 

(35)    ( ̅    )  ∫  ( ̅  ̅  )  
  

  

 

باشند. معموال انتخاب تابع هزینه در یک مستئله   اسکالر می    که در آن      

تترین مستیر مطلتوب،     کنترل بهینه در راستای کمترین زمتان ممکتن، کوتتاه   

-تعقیب عوارض زمین، کمترین سوخت مصرفی و کمترین تالش کنترلی متی 

تترین زمتان    طور که قبال ذکر شد، تابع هزینه در این پژوهش کوتاه باشد. همان

   باشد:می (36)نظر گرفته شده است که به صورت  رپرواز د

(36)   ∫   
  

  

 

جایی که زمان ابتدایی در این مسئله مشخص بوده ولی زمان انتهایی  از آن     

ی جایی که مکان ابتدایی و انتهتایی بترای ربتات پرنتده     نامشخص است و از آن

ی بتتوانیم پروسته  کته   نظر گرفته شده است، لذا بترای ایتن   مذکور مشخص در

ی متوردنظر انجتام دهتیم، نیتاز استت متغیتر       گیری را در تتابع هزینته  انتگرال

  یتا    ،  مستقل مسئله را از زمان به یک متغیر دیگر مانند مکان در راستای 

تغییر دهیم. البته الزم به ذکر است شرط استتفاده از ایتن تغییتر متغیتر ایتن      

در طی زمان تغییر عالمتت ندهتد. در ایتن    است که نرخ تغییرات متغیر جدید 

نظرگرفتن فرض بیان شده، متغیتر مستتقل مستئله از زمتان بته       پژوهش با در

تغییر داده شده است. لذا فرم جدیتد معتادالت دینتامیکی      مکان در راستای 

 باشد:می (31مطابق روابط )ی چهارپره موردنظر ربات پرنده

 الف( 31)
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 (38رابطتته )همچنتتین تتتابع هزینتته متتوردنظر در ایتتن پتتژوهش بتته فتترم       

 شود: بازنویسی می

(38) ∫    
  

  

∫
 

  
   

  

  

 

مسائل طراحی مسیر عموما یک سری قیدهای محیطی نظیر قید عتدم  در      

برخورد با موانع، قید محدودیت روی متغیرهای حالت، کنتترل و غیتره وجتود    

ی کلتی قیتود مستاوی و قیتود نامستاوی      دارند که این قیود نیز بته دو دستته  

 باشد:می (39روابط )شوند. فرم کلی این قیود به صورت تقسیم می

(  ̅  ̅ ) ̅   الف( 39)    

(  ̅  ̅ )   ̅   ب( 39)    

جایی که هدف اصلی تولید مسیر در ایتن پتژوهش، کنتترل ترافیتک      از آن     

باشد، لتذا قیتدهای در حتین مستیر در     ی چهارپره میشهری برای ربات پرنده

ی موجود در داختل شتهر هستتند. در    ها آناین مسئله قیدهایی از نوع ساختم

و اعمال آن بته عنتوان قیتود     ها آنسازی این ساختمی مدلنحوهقسمت بعدی 

 .ی کنترل بهینه شرح داده شده استنامساوی به مسئله

 مدل کردن موانع در طول مسیر -8

ی در طتول مستیر، از   هتا  ناکردن هر یک از ساختمدر این پژوهش، برای مدل

کته   ریطتو  هیک استوانه با شعاع و موقعیت مرکز مشخص استفاده شده است ب

هتا عبتور نکنتد. بتدین منظتور      مسیر تولید شده از داخل هیچ یتک از استتوانه  

ی هر گره از مسیر تا مرکز هر استوانه محاستبه شتده و ایتن فاصتله بته      فاصله

صورت یک قید نامساوی طوری به مسئله اعمال شده است تا از شتعاع استتانه   

ال شتده در مستئله،   بزرگتر باشد. الزم به ذکر است در قیدهای نامستاوی اعمت  

درصد شتعاع موانتع در نظتر گرفتته شتده استت.        11ی یک تلورانس به اندازه

 باشد:دالیل بکارگیری این تلوارنس به شرح ذیل می
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 نسخه پیش از انتشار برای تایید نویسنده  

        ربات پرنده بکار گرفتته شتده در ایتن پتژوهش دارای ابعتادی بته

ی هتر گتره تتا    باشد. لذا ناگزیریم فاصلهی حدود یک متر میاندازه

ا کمی بیشتر از شعاع موانع در نظر بگیتریم تتا ربتات    مرکز موانع ر

 پرنده به موانع برخورد نکند.

       اگر ربات پرنده هنگام مانور دادن دچتار نقتص فنتی شتود، بتوانتد

 بدون اصابت با موانع به مسیر خود ادامه دهد. 

استتوانه بتا    6الزم به ذکر است تعداد موانع مورد استفاده در این پتژوهش       

متتر   25باشتد کته همگتی دارای ارتفتاع     متتر متی   21و15،13،11 یهتا شعاع

هستند. همچنین ارتفاع نهایی مسیر درنظر گرفته شده برای ربتات پرنتده بته    

متری به مسئله اعمال شده است کته دالیتل ایتن     18صورت یک قید مساوی 

 باشد:موضوع به شرح ذیل می

 بترداری   ، فیلمجایی که ماموریت تعریف شده برای ربات پرنده از آن

به منظور کنترل ترافیک شهری است، لتذا مطلتوب ایتن پتژوهش     

المقدور در ارتفتاع پتایین پترواز     تیالذکر ح این است که ربات فوق

 نماید.  

 که ماموریت تعریتف شتده بترای ربتات پرنتده فتوق        با توجه به این

باشد، لذا به منظور حفظ حتریم شخصتی   الذکر، در داخل شهر می

موجود در طول مسیر پرواز، مطلوب پتژوهش ایتن    یها آنساختم

عبتور   هتا  آنالمقدور از باالی این ستاختم  تیاست که ربات پرنده ح

 نکند.

 نتایج حاصل از شبیه سازی -9

گرفته شده در این پتژوهش در جتدول    کار هی بمشخصات فیزیکی ربات پرنده

 ارائه شده است. 1

گتره استتفاده شتده     21از سازی مستیر،   در این پژوهش به منظور گسسته    

طور که انتظار می رفت، رویکترد ترتیتب مستتقیم توانستته استت       است. همان

ممکن و با رعایت قیدهای نامساوی مسیر و قیدهای مساوی شرایط ابتتدایی و  

ی کمترین زمتان  نظر گرفتن تابع هزینه مسیر موردنظر در این پژوهش را با در

. الزم به ذکر استت زمتان بدستت آمتده     انتهایی به صورت مطلوب تولید نماید

باشد. بته  ثانیه می 134پس از حل مسئله با استفاده از رویکرد ترتیب مستقیم 

ی چهارپره در مسیر عبارت دیگر کمترین زمان موردنیاز برای پرواز ربات پرنده

، مستیر تولیتد شتده توستط     8تا  5های باشد. شکلثانیه می 134تولید شده، 

کر را بته صتورت دوبعتدی و سته بعتدی و از نماهتای مختلتف        الذ رویکرد فوق

 دهد. نمایش می

هتای کنترلتی   ای روتورهای ربات پرنده به عنوان سیگنالهای زاویهسرعت 

 .ارائه شده است 11و  9های در شکل

 [19گرفته شده در این پژوهش ] کار همشخصات فیزیکی کوادروتور ب 1جدول 

 مشخصات فیزیکی
 

 مقادیر 

52/1  جرم ربات پرنده  (  ) 

 ( )  232/1  طول هر بازوی ممان

 (    )   1111313/1  ضریب تراست ثابت

11111115/1  ضریب درگ ثابت  (      ) 

116228/1   ممان اینرسی بدنه حول محور   (     ) 

116225/1   ممان اینرسی بدنه حول محور   (     ) 

11121/1   ممان اینرسی بدنه حول محور   (     ) 

11116/1   ممان اینرسی هر موتور حول محور    (     ) 

 
 X-Yمسیر تولید شده توسط روش ترتیب مستقیم از نمای  5شکل 

 
 X-Zمسیر تولید شده توسط روش ترتیب مستقیم از نمای  6شکل 

 
 X-Y-Zمسیر سه بعدی تولید شده توسط روش ترتیب مستقیم از نمای  7شکل 

 
 X-Y-Zمسیر سه بعدی تولید شده توسط روش ترتیب مستقیم از نمای  8شکل 

 
 3و  1ای روتورهای شماره سرعت زاویه 9شکل 
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 4و  2ای روتورهای شماره سرعت زاویه 11شکل 

 بحث و نتیجه گیری نهایی -11

بیان شد، هدف اصلی این پژوهش طراحی و تعقیتب مستیر   طور که قبال  همان

ی چهتارپره شتش درجته آزادی    ی مقید برای یک ربات پرنتده سه بعدی بهینه

باشد. بترای ایتن منظتور در ابتتدا     جهت کاربردهای کنترل ترافیک شهری می

ی چهارپره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس جهتت  دینامیک ربات پرنده

وق، ابتدا زوایای اویلر معرفی شدند و سپس معادالت حرکت سازی ربات فمدل

ای و کارتزینی به طتور جداگانته متورد بررستی قترار گرفتنتد. در ادامته،        زاویه

های کنترل ربات پرنده بدست آمد و معادالت نهایی سیستتم معرفتی   سیگنال

ی ستازی متدل بدستت آمتده از ربتات پرنتده       شدند. همچنین به منظور ستاده 

 ، فرم فضای حالت معادالت سیستم نیز بیان شدند.  چهارپره

-هتای پرنتده و همچنتین روش   در ادامه در مورد طراحی مسیر برای ربات     

های حل مسائل کنترل بهینه بحث و بررسی صتورت گرفتت. ستپس رویکترد     

ترتیب مستقیم جهت استفاده در این پژوهش به طور مفصل تشتریح شتد. در   

ی کنترل بهینته متناستب بتا ایتن پتژوهش      ن مسئلهادامه به بحث فرموالسیو

ی در طتول مستیر بته    هتا  آنی مدل کردن ساختمپرداخته شد که در آن نحوه

عنوان قیود نامساوی شرح داده شد. نتایج حاصل از شبیه سازی برای طراحتی  

ی مقید، در این پژوهش در بخش نتایج حاصل از شتبیه  مسیر سه بعدی بهینه

ان داده شتتد کتته رویکتترد پیشتتنهادی توانستتته استتت ستتازی ارائتته شتتد و نشتت

های این پژوهش را به طور کامل برآورده نماید. به عبتارت دیگتر، در   نیازمندی

این پژوهش متناسب با دینامیک بدستت آمتده و همچنتین ماموریتت تعریتف      

ای طراحی شد که ی چهارپره، یک مسیر پروازی به گونهشده برای ربات پرنده

-ی غتول هتا  آنمسیر که از نوع قیدهای شهری یعنی ساختم قیدهای در حین

بترده شتده در ایتن     کتار  هی بت باشند، ارضا شوند. همچنین تابع هزینهپیکر می

 پژوهش کمترین زمان ممکن برای پرواز در نظر گرفته شد.

مطابق با آنچه گفته شد، هدف اصلی این پژوهش طراحی مسیر سه بعدی      

باشتتد. لتتذا پتتس از  نتتترل ترافیتتک شتتهری متتی  بهینتته بتترای کاربرهتتای ک 

های صورت گرفته مشاهده شد که این پتژوهش توانستته استت بتا      سازی شبیه

ترتیب مستقیم، یک مسیر بهینه با تابع هدف مینیمم زمان استفاده از رویکرد 

پرواز را در حضور قیدهای شهری تولید نماید. در صورت تمایتل جهتت ادامته    

 گردد:زیر برای کارهای آیندگان پیشنهاد می دادن این پژوهش، موارد

 ی پروازی در ایتن پتژوهش طراحتی    که مسیر بهینه با توجه به این

های کنترل ترافیتک  تواند به بحثهای آتی میشده است، پژوهش

برداری و ارسال اطالعات به ایستگاه  ی فیلمشهری پرداخته و نحوه

 کنترل زمینی را مورد ارزیابی قرار دهد.

 باشد، لذا جایی که کنترل ترافیک شهری یک امر گروهی می آن از

هتای  تواند بته بحتث طراحتی مستیر بترای ربتات      کارهای آتی می

یافتته اختصتاص   ی چهارپره به صورت دسته جمعی و آرایش پرنده

داده شود و بحث شود که در صورت تمایتل بته پروازهتای دستته     

 هایی ممکن است ایجاد شود.جمعی، چه چالش

  شایسته است در کارهای آیندگان به این موضوع پرداخته شود که

در صورت وجتود موانتع متحترک، راهکارهتای پیشتنهادی بترای       

 طراحی و ردیابی مسیر چه خواهد بود.

 فهرست عالئم   -11

 مراجع -12
 [1] M. Mirzaei, M. Alishahi, Performance investigation of control and 

guidance system for a spinning flight vehicle with dithering canard, 
Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 7, pp. 169-175, 2014. (In 
Persian) 

[2]  Q. Li, G. Wei, L. Yuping, and S. Chunlin, "Aircraft route optimization using 

genetic algorithms," pp. 394-397, 1997. 

[3] J. Asseo "Terrain following/terrain avoidance path optimization using 
the method of steepest descent," In Aerospace and Electronics Conference, 
pp. 1128-1136, IEEE, 1988. 

[4] P. Brodnicki, "Advanced terrain following/terrain avoidance (TF/TA) 
techniques," AFAL-TR-77-224, Calspan Report, Nov. 1977. 

[5] L. Ping, and L. Pierson, "Optimal aircraft terrain-following analysis and 

trajectory generation," Journal of guidance, Control, and Dynamics 18, no. 
3, pp. 555-560, 1995.  

[6] E. Gamal, and A. Kazemi, "Pseudospectral Chebyshev optimal control of 

constrained nonlinear dynamical systems," Computational Optimization 
and Applications 11, no. 2, pp. 195-217, 1998.  

[7] J. Horn, M. Schmidt, R. Geiger, and P. DeAngelo, "Neural network-based 

trajectory optimization for unmanned aerial vehicles," Journal of 
Guidance, Control, and Dynamics 35, no. 2, pp. 548-562, 2012. 

[8] R. Charles, and W. Paris, "Direct trajectory optimization using nonlinear 
programming and collocation," Journal of Guidance, Control, and 
Dynamics 10, no. 4, pp. 338-342, 1987.  

[9] E. Funk, "Optimal-path precision terrain-following system," Journal of 
Aircraft 14, no. 2, pp. 128-134, 1977. 

[10] T. Betts, and P. Huffman, "Path-constrained trajectory optimization 
using sparse sequential quadratic programming," Journal of Guidance, 
Control, and Dynamics 16, no. 1, pp. 59-68, 1993.  

[11] M. Norsell, "Multistage trajectory optimization with radar range 
constraints," Journal of aircraft 42, no. 4, pp. 849-857, 2005.  

[12] L. Herman, and B. Spencer, "Optimal, low-thrust earth-orbit transfers 
using higher-order collocation methods," Journal of Guidance, Control, 
and Dynamics 25, no. 1, pp. 40-47, 2002. 

[13] K. Horie, and A. Conway, "Optimal aeroassisted orbital interception," 
Journal of guidance, control, and dynamics 22, no. 5, pp. 625-631, 1999.  

[14] B. Shippey, “Trajectory optimization using collocation and evolutionary 
programming for constrained nonlinear dynamical systems,” ProQuest, 
2008.  

[15] G. Moon, and K. Youdan, "Flight path optimization passing through 
waypoints for autonomous flight control systems," Engineering 
Optimization 37, no. 7, pp. 755-774, 2005. 

[16] S. Li, and P. Yuming, "Mars entry trajectory optimization using DOC and 

b N.s)2ضریب تراست ثابت  ) 

d N.m.s)2درگ ثابت ضریب  ) 

I
F  نیروی اعمال شده در دستگاه اینرسی 

CM
I  تنسور اینرسی بدنه به غیر از روتورها 

R
I Zممان اینرسی هر روتور حول محور 

2(kg.m ) 

l  (m)طول هر بازوی ممان 

L  ایاندازه حرکت زاویه 

m  (kg)جرم ربات پرنده چهارپره 

R  ماتریس دوران 
  گشتاور اعمال شده به بدنه 

  ای بدنهسرعت زاویه 


R  ای روتورهاهای زاویهجمع سرعت 



  

  محمدعلی امیری آتشگاه و ابوالفضل لوایی یانسی ی چهارپره شش درجه آزادی جهت کاربردهای ترافیک شهریی پروازی مقید برای یک ربات پرندهطراحی سه بعدی مسیر بهینه

 

 9شماره  99، دوره 9999 فروردینمهندسی مکانیک مدرس،  12

 

 نسخه پیش از انتشار برای تایید نویسنده  

DCNLP," Advances in Space Research 47, no. 3, pp. 440-452, 2011.  
[17] R. Namiranian, Simulation and control of a flying quadrotor robot, Master 

Thesis, Department of Mechanical Engineering, University of Sistan and 
Baluchestan, Sistan and Baluchestan, 2012. (In Persian) 

[18] K. Ghasemi, Nonlinear control design for a quadrotor helicopter, Master 
Thesis, Department of Electrical and Computer Engineering, University 
of Tabriz, Tabriz, 2011. (In Persian) 

[19] C. Nicol, "A Robust Adaptive Neural Network Control for a Quadrotor 
Helicopter," Ph.D. dissertation, Calgery University, Alberta, January 2010. 

[20] W. Grimm, and P. Hiltmann, "Direct and indirect approach for real-time 
optimization of flight paths," In Optimal control, pp. 190-206. Springer 
Berlin Heidelberg, 1987.  

[21] V. Stryk, and R. Bulirsch, "Direct and indirect methods for trajectory 
optimization," Annals of operations research 37, no. 1, pp. 357-373, 1992.  

[22] J. Betts, “Practical methods for optimal control and estimation using 
nonlinear programming,” Vol. 19. Siam, 2010. 

 

View publication statsView publication stats

https://www.google.com/search?biw=1438&bih=696&q=maneuverability&spell=1&sa=X&ei=mBXeVMDKFI2nyATmsYLoCw&ved=0CBkQBSgA
https://www.researchgate.net/publication/279524371

